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OTUZ BENC SFR





[Rahman ve Rahim Allah’n adyla]

Bunlardan birisi de iki yüz elli beinci bölümden ‘Yukardan gelen,

zevk sahibidir’ bahsidir: Allah kullarnn üzerinde hüküm sahibi olan d-

Kâhir’dir. O’nun ar (yeryüzü) döei üzerinde hükümrandr. ‘Yukar’

ilmi, zevk yoluyla örenilebilir. O ilim kitaplarn hükümlerini hakkyla

uygulayp mertebeleri ayntrana mahsustur. Kitaplarn hükümlerini

uygulad halde onlarn alamet ve özelliklerini temyiz etmeyen, ayakal-

tdan geldiinden emin olduu bilgileri ayann almdan ‘yer’. Bahis

konusu olan hal ‘vera’ sahiplerinin ve itaatkarlarn halidir. Onlar elleri-

nin kazancn yerler ve bu nedenle de bilgiden ancak cemiyederinde

duyduklarn örenir, bir ksmn bilirler. Söz konusu insanlar Allah’a

borç verir. Onlar peygambere uyan ve doru yol ehli olanlardr. Pey-

gamberlere gelirsek, onlar, kudretli kimseler olduu kadar zevkler de

onlara mahsustur. Bu bakmdan peygamberler basiret üzereyken onlara

uyanlar iddialarnda peygamberler gibidir. Onlar en güzel ahlaka sahip

olduklarn iddia eder; cennederde, nehirlerde yani gizlilik içinde bulu-

nanlardr. Onlar sükûnederi nedeniyle genilie ermi, muktedir hü-

kümdar nezdinde ve ulalmaz bir mertebede doruluk oturanda otu-

ranlardr. (Bilgilerini) kazanan kimselerin ulaamad bu mertebe se-

venlere mahsustur.

Bunlardan birisi de iki yüz elli altnc bölümden ‘çen neelenir’

bahsidir: çen kii arap içerse neelenir. arap içen, kötü bir i yapm-
tr, çünkü arap akl sarho eder, düünceyle araya perdeler çeker. Sar-

holuk sonuçlar haberlere yerletirir, perdeler kalkt için srlar izhar

eder; hâlbuki güçlü bir otoriteye sahip ve ulvi derecedeki o srlarn

dünyada ifa edilmesi yasaklanmtr. Bu nedenle söz konusu srlar her

nerede olursa olsun, içenlerin hazz olduu kadar bu nedenle de (onlara

ulamak) çetin olmu ve kolay olmamtr. Dünyada yasaklanm bu sr-

lar ahirette ise ikram edilecektir. arap cennetteki nehirlerin cn lezzetli-

siyken ihsan makam da ona aittir. Onunla ilgili ihsanlar boldur. Bu ne-

denle hükmünün ulat kimse hata etmez ve öyle der:

Ben bir kez sarho olunca

Bir kök ve divan sahibi sayarm kendimi
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Adam doru söylemektedir. Hükmü kendisini terk edip belirtileri

silinince yine ayn sözü söyler ve yine doru söyler. Buna mukabü Hak

öyle der:

Lâkin ayldmda bu kez ben

Arzunun ve devenin sahibiyim
'

Bu makam daha üstündür, çünkü o, hayatn ve canlln rabbidir.

Bunu iyice düünmelisin ve bu ölçüyü anlamalsn!

Bunlardan birisi de iki yüz elli yedinci bölümden ‘Kanan kii ta-

knlk yapar’ bahsidir: Kanarak içen taknlk ederken, taknlk eden de

düer. (Hz. Adem’in) O’nun önünde düüp (yeryüzüne) ‘hübût’ ettii-

ni ve indiini görmez misin? Düerken hata etmi, rabbinden örendii

kelimeleri telakki edip onlarla tövbe etmi, en güzel netice ve var yeri-

ne nail olmutur. Bunun nedeni günah ilerken yasa çinemek veya

ktan karanla çkmak gibi belirli bir mabad tamam olmasyd.

Bu itibarla cezaya maruz kalsa büe arifin hata ilemesi, ona dönük bir

ihsan ve hediyeyken hediye alan kii ‘odalar içerisinde’ emin ve güvenli

bir haldedir. Bilginin deeri sahibine yani alime hükümleri olmayan

tüm mertebeleri vermektir. Bu srr bilen kii, onu bilenin Rabbinin

hiçbir emrini ihlal etmeyeceini örenir; ihlal eder ve hüküm verirse,

cahil ve zalim saylr. Bununla beraber bilgisiyle asi olmu, hükmüyle

kar çkmtr. tikat etse bile, asi olduunu söylemez. Böyle birisi mut-

tali olan ve müahede eden biridir. Ayn durum kyamet saati gelince

O’na itaat edenler için geçcrlidir. Binaenaleyh alimler, hüküm verenler

ve hikmet sahipleridir. Onlar hiçbir eyin deerini çoalunayacaldan

gibi hiçbir yaratln (ve âlemin) düsturunu baka bir smra tamazlar

(her eye hakkm verirler). Bu ‘kanma’ hali olmasayd, nebiler olmaz,

hüküm itibaryla Allah dümanlan ile veliler arasnda fark kalmaz, mer-

tebeler bilinmez, mezhepler ortaya, konulmaz, teklif olmaz, tasarruflar

hüküm veremez, ‘belli süre ve ecel’ olmayaca gibi gören ile kör ayrt

edilemezdi.

Bunlardan birisi de iki yüz elli sekizinci bölümden ‘Suyundan kana

kana içmeyen O’nun nebilerinden deildir* bahsidir: Sudan içen, âlim-

lerin sahip olduu hayatla canlanrken; süt içen, Yemen adamlar ara-

snda belirginleir ve farkllar. Saf bal içen kii ilhamna hakkn veren

iken arab içen ise hakikati gizleyemez. arap müsamahaya yol açarken

süt ifadeye, su ruhlarn hayat sahibi olmasna yol açar. Bal ‘kanat’ sahip-
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leririn bilgisidir. O bilgi açk bilgidir. Hiç kukusuz herkes mqrebini

bilmi ve mezhebini hakkyla örenmitir. Allah ‘Melekleri ikili, üçlü ve

dörtlü kanat sahibi olarak elçi yapandr, dilediklerini yaratlta ziyade

eder.’
1
Allah (yükseli yolu demek olan) miraçlarda yollar belirler.. Onlar

eksiklik ve irade sahibidir. (Hz. Peygamber miraçta) arap içmi olsay-

d, ümmet dalalete düer, srlar izhar ederek taknlk yaparlard. Hâl-

buki dünya perde yeridir ve dolaysyla kapnn kapal olmas ve perde-

nin bulunmas arttr. Onlar derin akl sahibi olan peygamberlerdir.

Peygamberler yollar açklamak ve belirlemek üzere gönderilmiken

yeryüzüne halifelerin görevlendirilmi olmas da bir tür ‘karz- hasen’dir

(borç vermek). Halifeler perdeli nefisleri peygamberlerin belirleyip or-

taya koyduklar ilahi maksada muvafk hükümlere ve emirlere uymaya

zorlarlar.

Bunlardan birisi de iki yüz elli dokuzuncu bölümden ‘Resmini si-

lenin ad yok olur’ bahsidir: Zehre kar gelitirilen tiryaklar onun zara-

rn giderip engelleme amacna matuftur. Bununla beraber tiryak deni-

len (panzehir) de bir tür zehirdir. Hükümler, kurallar ve resimler baki

olsun diye belirlenmitir. Bu itibarla onlar bedenlerin tedbiri sona erin-

ceye kadar ruhlar sebebiyle korunmutur. Bedenler ruhlar kabulden

yüz çevirip elçilerinden sorgu meydana geldiinde yönetim vakti sona

erer, iksir kab krlr, gabya kavumaya vc dostlar görmeye dönük has-

ret artar, yok edicilik özelliiyle birlikte ölüm çkar gelir, ehirler boa-

lr, ruhla beden ayrr, her biri aslna döner, her biri kendi akraba ve ai-

lesiyle bir araya toplanr. Binaenaleyh beden topraa katlrken günee

benzetilen ruhla insan yükselir* Allah’a izafe edilen ruha katlr ve o ruh-

la birlikte ilahi huzura girer. Oras kutsiyet mertebesi ve ünsiyet mecli-

sidir. Birbirlerini kabul eder ve huzuruna gelince kendisine doru çkar

ve onu karlar. Bu itibarla Allah saadete ermi mutluya emelini verir-

ken bedbaht ve akiyi terk eder ve baarsz brakr.

Bunlardan birisi de iki yüz altmnc bölümden ‘Kime sebat veri-

lirse gecelemekten emin olur’ bahsidir: Gecelemekten korkmayan ölüle-

rin arasmda sabahlar. Ey seçilmiler!
‘

Benim ve sizin dümannz dost

edinmeyin.’
2
Onlara sevgi göstermeyin, içlerinden sözleme yaptnz

herkese kar verdiiniz sözü ve ahdi yerine getirin! Dinin üzerinde sa-

bit kal ve onlarn inancna tesir etmesinden sakn! Haç’a inanan kii

‘kuyu’ ehline katlr. Allah’a kimseyi ortak koma ve tevhidi dayanak

edin. Varlkta duyan biri yokken, kavminden ayr dümüün sesi nasl
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çkabilsin ki? Ölümle nitelenmiken nasl onun sesi olabilir ki? Söz uyu-

yana nispet edildii kadar ölüye de nispet edilebilir; ölü de konuur

onunla da konuulur. Uyank yanmdakine haber duyurur, faydalar

meydana gelir, tesiri görünende ve görünmeyende ortaya çkar ve her-
A

kese nüfuz eder. Adet ve alkanlk böyle cereyan eder. Duyulan bir ses

olmad kadar bir araya gelen harfler de yoktur. Münadi sar olmu,

nida edenlerin ezam nida edende kalmtr. çi ve durumu sabit olan ki-

i gözün yalanlamadna iman edendir.

Bunlardan birisi de iki yüz altm birinci bölümden ‘Vitirdeki (tek-

lik) örtü’ bahsidir: Akl feyi aklettigini bilir. Bu itibarla akl bir örtü-

dür. Çünkü kaydndan kurtulmaya gücü yetmez. Akl olula (kevn)

balanm ve snrlanmtr. Akln kaydndan kurtulmu heva da hakika-

ti görür. Bununla beraber kendisine uyan Allah'n yolundan uzaklat-

rr, fakat Allah’tan deil! Çünkü o da Allah’n melekûtu kapsamnda ve

dolaysyla O’nun kudreti dahilindedir. Öyle olmasayd eziyete maruz

kalrd. Efendinin perdelenme talebi olmasayd vitir özelliiyle nitelen-

mezdi. Hak varlkta var olan her eyin ayndr. eriat sahibine baknz!

Nasl da vitir saysn birden çoula kadar çkartmtr. Hakka baknz!

Vitirleri çift yapm, çiftleri çoulla tek yapmtr. Heva için serbestlik

ve müsamaha vardr. Her kapnn bir anahtar vardr ve bir kapnn

anahtar onun açlmasn salayan ey/kmsedir. Bu nedenle açan fettah

diye isimlendirilir. Onun otoritesi dünya ve ahirette ortaya çkar. Fakat

zuhuru mezarda gerçekleir. Saadete erenler için ‘ziyanl bir dönü’ ya

da zarar eden bir ticaret deildir.
‘

Orada nefislerin arzu ettii (ehvet) her

ey vardr.’* Ayette geçen ehvet hevadan baka bir ey deildir. Heva

sahibi olan hiç kukusuz ‘düer (kelimenin anlam dümektir)’. Bu ne-

denle yoldan çksa bile ‘âa yol yoktur’ denilir.

Bunlardan birisi de iki yüz altm ikinci bölümden ‘Tecelligahta en

yüce makam’ bahsidir: Tecelligahta fikir gücü ve elbab, yani derin akl

kaybolur. Bu makam arif velilere ve sevgililere ait bir makamdr.

Hevann hakk nedir: Hevann kendi kendinin sebebi olmas

Kalpte heva bulunmasayd ibadet edilmezdi hevaya

Hevadan bakas yoktur, emir onun emridir. Akl heva gücüne

muhtaç ve onun önünde hizmetkârdr. Tasarruf, doruluk veya doru-

dan uzaklamak heva gücüne mahsus ilerdir. Bilgisi yüce olduu için

hükmü geneldir. Akl fikir düüncesiyle ve nakil sayesinde ona baskn
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gelirken onu kalplerden perdeleyen ey sadece ismidir. Her ey onun

hüküm ve yetkisine baldr.

Akü aklettii için ‘akl’ diye isimlendirildi

Heva ise iddeti ve öfkesi nedeniyle heva diye isimlendirildi

Heva bir nitelik, Hak bilir om
eriat yolundan saptrr insan

/ radedir o kinayesiz
;
kinayesiz söylüyorum, < alamazsn

Heva olmasayd eytan kskanç olmazd

Akü bu makamdan aada
Bu makamda tecrübesi yok akln

Akln dayanana bir bak! nüfuz eder, hiç kimse fark etmez onu

Ruhlarda ve bedenlerde hüküm sahibidir

Akl sahipleri korkar onun tasallutundan

ehre tahsis edilmi emin odur (beled~i emin)

Bunlardan birisi de iki yüz altm üçüncü bölümden ‘Kimin hilali

silinirse ulamas mümkündür’ bahsidir: Cennetliklerde (örfte) bilinen

bir akl yokken onlarda tasarruf edici olarak arzu ve ehvet vardr. Akl

cehennemliklerde dile gelir, bu sayede cehennemdekiierin hüznü artar,

kötü bir yolu tutmu olmalar nedeniyle mahzun kalrlar. Akl yaratl-

mn bir niteliidir ve bunun için Hak onunla nitelenmemitir. eriat

dünyada ehvetin tasarruflarn snrlamam olsayd, akim dolaabilece-

i bir alan kalmazd. Akln hakikatini Schl’den bakas anlamam, onun

gerçek anlamn ve ehlini belirtmitir: Akl yükümlüyü tasarruftan al-

koyar! Yasaklama kalktnda ise müjdeci geride kalr, korkutucu gider.

Bu itibarla akln geride kalmas naklin geride olmasndan kaynaklanr.

Hilal silinince ve sönünce, sen bir gölge olursun. Hüalin silinmesinde

geli ve yönelme mertebesinde kemali vardr. Bu kemal ayn zamanda

dolunay halinde de tezahür eder. O halde emir/i, Hak ile halk arasnda

gider gelirken bizimle Hakkn arasndaki ba ise karlkl ve güçlü bir

badr: O’na ait bize ait deilken O’na ait olmayan bize aittir.

Bunlardan birisi de iki yüz altm dördüncü bölümden ‘Acele eden

(veya aydnlk olan) dolunay olmutur’ bahsidir: Ayn dolunay geceleri

üç tanedir ve bu nedenle ‘Allah üçün üçüncüsüdür* diyenler kâfirdir;

kastedilen dalalettir, çünkü dolunay bir olduu gibi mutlak birlie

(ahadiyet) ilave ve zait bir ey yoktur. Dolunay bir iken gözde ikiyle

perdelenmi (üç gecede görünmütür). Allah ise iki elle bizi kendisini
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bilmekten perdelemitir. Bunun yan sra eriatlarda yer alan kuku ve

tereddüdün bulunmad tebih ifadeleriyle bize perdelenmitir. Ay dö-

ner durur ve en sonunda dolunay gecesine ular. Dolunay gecesi ‘serar

gecesi’ diye isimlendirilir. O faydal-dolunay ve parlakn ortaya çk-

t gecedir. Buhar ve dumanlaryla rükünler ona zarar veremez, onu

bakalatramazlar, çünkü ayn on dördüncü gecesinde gözüken dolu-

nay afetlere açk bir gecedir ve bu nedenle o vakit küsuf, yani güne tu-

tulmas vaktidir. Bu yönüyle gece güne tutulmas afetine maruz kalr.

Bazen ay, aydnlk içinde, kendisini aydnlatpn veren (günei)

hiçbir gözün göremeyecei ekilde perdeler. Güne aya hizmet etmek

üzere kendisini aydnlatr. Ay ise kendisine hizmet edip ona bu merte-

beyi kazandran günee sayg göstermek ve yüceltmek üzere perdeler ve

gizler.

Bunlardan birisi de iki yüz altm beinci bölümden ‘Müsamere

(gece yemekli sohbet) muhadaradr (gece sohbeti)’ bahsidir: Yldzlar

vermi olduu bilgilere göre el-Hayy ve el-Kayyum’un sohbetine riayet

ederler. Toprak üstüne oturmu bir halde ay gecelerinde yaplan sohbet

ne güzeldir! Alemin istidadna ve üzerinde bulunduu iyilik ve ihsana

göre, müsamere gündüz ortaya çkan eserlere göre müaverede gerçek-

leir. Görmez misiniz k Allah yaratklara bakan yakn semaya iner ve

yaklar, onlardan talepte bulunarak kendileriyle sohbet eder. Onlar da

zikrederek, istifar ederek ve güzel amellerle kendisiyle sohbet ederler.

Allah söyler, onlar söyler; Allah dinler, onlar da dinler; Allah icabet

eder, onlar da icabet eder. Fecir vaktine kadar i böyle sürer. Fecirde

sohbet biter ve bu kez belirtilmi hayrlar sabahleyin ortaya çkar.

Bunlardan birisi de iki yüz altm aknc bölümden ‘imek parl-

damas vc yansmas’ bahsidir: imek itiyak sahibine aittir. Kim ken-

disine konuk olursa, Allah’n nurlar onun üzerine tecelli eder. imek-
ler hakknda doru olan görü O’nun imeinin yamur getirmedii-

dir. Bu nedenle Allah’m kulu ‘Allah' ancak Allah bilebilir’ demitir. Biz

Allah’ bilinmemek özelliiyle tandk. Bu hususta edebe sarlmal ve

böyle anlamalsn! Nazarî düünceden ve fikrin kartrmalarndan ken-

dini koru, akln snrm amasn, bir yerde karar klsn! Böyle yapabilir-

sen kalpte (daha önce) kendisinden hiçbir eyin bulunmad bilgiyi ve

bir yana sapmayan gölgeyi elde edersin. Hava sndnda imekler ço-

alr, (gök cisimlerinin) kayboluu ardndan gelir; ne rabbinin hamdini

tespih eden imekler ne de yaan yamur olur. Sadece parldayan ve
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inen klar ve parltlar vardr, sonra kendisini üstlenenin izhar ettii bir

hikmete binaen ortadan kalkarlar. Ayette ‘Günee ve kuluk vaktine...’

denüir. Yani onu ortadan kaldrmayp aydnlatt vakte yemin olsun ki.

'Ardndan gelen Aya...’ Yani kendisini snarken günee! ‘Ortaya çkan

gündüze.. •’ Onu kendi mahallinde izhar etmitir. ‘Onu örttüünde gece-

ye....’ Gece onu gizlemi ve izhar etmemitir. ‘Göe ve onu bina edene...’

Ona yükledii manayla.
‘Yere ve onu yayana...’ Onu döndüünde, bir

deirmen gibi çevirmitir.
‘

Nefse ve onu tesviye edene...’, ‘Sonra da ona

günah ve takvay ilham edene yemin olsun ki ...’
5 Kendisine dönük bu nis-

petle onu güçlendirmitir.

Bunlardan birisi de iki yüz altm yedinci bölümden ‘Masum olan

hücum etmitir’ bahsidir: Hücum yönelmek demektir ve her eyi bilen-

den meydana gelmez; hücum hizmet edilen için söz konusudur. Hiz-

met eden ise hem hüküm sahibi hem de hükme konu olandr. Haktan

anszn gelenlere yaratklar güç ve takat yetiremez. Hal böyleyken el-

Alim ve el-Hakim’den niçin gelmilerdir? Bazen Hak’tan gelenler

bevadih ve hücum diye isimlendirilir. Onlar tayacak ve yüklenecek

kimse olmasayd, Hak kendilerini tesviye etmez ve itidal vermezdi onla-

ra! Bunlar insana anszn geldiinde, kendisini yok edeceini zanneder.

Bu nedenle onlara bakar, ardndan da getirdikleri eyi kendilerinden

alarak onlardan yüz çevirir. Daha dorusu insan onlardan yüz çevirmez,

onlar getirdikleri düünceyi braktktan sonra giderler. Bu itibarla

Hak’tan gelen (ilhamlar), buludarn yadrmakszn gitmezler. Bulut-

lardaki yamurun yamasyla ortalk aydnlk dolar, bulutlar gider, or-

talk açlr, yeryüzü ‘kendi haberlerini söyler’, perdelerini kaldrr, srla-

rm izhar eder, toprak nur klarn vurmasyla çiçekleri ortaya çkartr.

Tohumlar içerisinde çiçekler ve klarm içerisinde de aydmlatclk bu-

lunmasayd, gözün gördüü hiçbir ey meydana gelmezdi.

Bunlardan birisi de iki yüz altm sekizinci bölümden ‘Yaklaan ki-

iye (sevgi) içiriliti bahsidir: Seven-âk kalbine sevginin içirildii kim-

sedir. Akn ak, dürüst-doru sevgi demektir. Ak Mecnun sevgilisine

öyle der: ‘Uzak ol benden! Bana yaklama. Seni sevmek beni senden

alkoydu. Sen bendensin, ben endenim.’ Böyle diyerek daha latif olanla

kalmken kesif olana (beden) kar zahit davranmtr. Çünkü kesifin

mahiyetini anlam, orada durmu ve sapmamtr. Mülkün sahibini

(veya mülkün mülkünü) gören kii, mülkte neyin bulunduunu da bi-

lir. Birisinden sebat talep etmen, hiç kukusuz, onu snrlam, daha
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dorusu onu köle yapm olman demektir. Bununla beraber telvinde

sabit kalabilir. te temkin de budur zaten! Bu durumda Rahman sure-

sinde indirilmi ‘O her gün bir itedir (uûn)'
6
ayetine uygun davranm

olursun. c’nler renkler ve deiimler demektir. Hakkn kullarnda (bu-

lunmakla) nitelenmi olmaya en yakn durumu, ah damarndan daha

yakn olmas halidir. Demek ki Allah sana senin kendinden daha yakn-

ken seninle hemcins deildir. Bununla beraber Allah senin cinsinde (ve

sende) bulunmutur. Bu itibarla kendini snrlam, hapsim daraltmtr.

Bunlardan birisi de iki yüz altm dokuzuncu bölümden ‘Her uzak-

laan uzaklam deildir* bahsidir: Snrlar nedeniyle uzaklamak mü-

ahedeyi bilmek demektir. Bu bilgi ilimlerin en üstünü ve ayn zamanda

bilinenin ihatas itibaryla da en yücesidir. Bu nedenle, baz abidlerin

zannettii üzere, her uzakln helak demek olduunu zannetme! Tam
tersi, helak, yaknlkta olabilir ve bu nedenle (helak olma diye) Allah

seni yaknlk halinde fani klar. Hak sana tecelli ederken, söylediimi iyi

düün. Hakkn ahlakyla ablaklanmak bir perdedir. Hâlbuki o sevenlere

göre en büyük yaknlktr. Sen kalbini arndr, fakat süslemeyle (megul

olma)!

O’na yaklanca sarkt

Yayn iki ucu veya daha yakn oldu

Onda çift niçin geldi?

Bir manay içerdiinde, örf için geldi

Baknz! ‘daha yakn’ dedi

Bu nedenle ben de dedim.

Bizi aldatan bizden deil

/emir bütünüyle bizden deildir

Biz biz deiliz, biz olduk

Bu nedenle Hak bizden haber verdi

Sema’nn sahibi teanni edendir

Teanni ederken onu söyler

Bu semaya kulak verir

Kendisine geldii temenni eden kii

Bunlardan bir tanesi de iki yüz yetmiinci bölümden ‘Sedd-i zerîa

ve eriatn hükümlerindendir’ bahsidir: erî hükümlerde sedd-i zerîa

prensibini kabul eden kii, daha üstün olan terk etmi, o terkin de üs-

tün olduunu kabul etmitir. Böyle bir insan âri karsnda tartmac
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deildir, Fakat maksad anlaynca, ölçülü davranmaya yönelmitir.

Çünkü o Allah’n gözetleme yerinde bulunduunu bilir. Yaratlm olan

zayftr. Maslahatlar olmasayd yükümlülük ve teklif olmazd. Sen de

O’ndan gücün yettii kadarn al! Bütün topladklarnla amel etmekle

seni sorumlu tutmaz. Allah herkesi yapabildiiyle sorumlu tutmu, nef-

sin kariau her güçlükten sonra kolaylk yaratm, hükümlerin aras-

na mubah bir hüküm olarak yerletirmi, onu nefislerin rahatlk ve ge-

nilie çkmasnn sebebi klmtr. Allah topal insana merhametinin ge-

rei dinde güçlüü kaldrmtr. Hz. Peygamber’in yönteminde Allah’n

dini kolaylk olarak ifade edilmi, ona güçlük katmamtr. Bu itibarla

Hz. Peygamber müsamahakâr-haniflik dini ile zarif sünnet ile gönde-

rilmitir. Bu ümmete (dini) daraltan kimse kyamette karanlk kimseler-

le harediiir.

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi birinci bölümden ‘Hakikat her

yoldadr’ bahsidir: Kadim kelam yüce Kur’an’da öyle denilir: ‘Her can-

lnn perçeminden tutandr, benim Rabbim doru yol üzerindedir .’
7
Rauf,

Rahim ve gerçei bildiren el-Habir ve bilen el-Alim böyle buyurdu!

Yürüyen, Hak ile yürür; irade eden, O’nunla irade eder. Siz ancak Al-

lah’n dilediini dileyebilirsiniz. Saadet tam ve rahmet kuatcdr. sti-

kamet içerisinde istikamet ehli, kyamet günü selamete erenlerdir. sti-

kamet olmakszn yürüyen ise ikram diyarndan uzak kalr. Hepsi

‘mukame’ (cenneti) diyarndadr. Bütün i O’na döner. Her ey O’nun

fiiliyken nasl O’na dönebilir ki? Hayrete düürecek husus, Hakkn ya-

nnda olann O’na döneceinin bildirilmi olmasdr. Hâlbuki her ey

O’nun nezdindedir. Perdeler çekilmi, kaplar kilitlenmi, iler belirsiz-

lemi, ifadeler anlalmaz olmutur. Bunlar pek çok yönden kukular-

dan ibarettir.

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi ikinci bölümden ‘Her düünce

(hatr) bulutu yamur yadrmaz’ bahsidir: Bulutlar tesir ettiinde bu

tesir snrl kalmaz ve iyilik sahiplerine katlrlar. Bu itibarla bulut kerem

ve cömertliine göre verirken, kendi akrabasna cömertlik etmi, buhar-

lar kendisine dönmü ve arzuyla ona nüfuz etmi, topraa yamurlar

yamtr. Bunlar, ayrlk acsndan doan özlem ve hasretin iddetin-

den kaynaklanan âklarn gözyalardr. Toprak ile yamurlar birbirine

kavutuklarnda, izhar ettikleri çiçeklerlerle topra güldürürler. Bu du-

rum, bol miktarda ve yamur gibi alamann bir karldr. Böylece

güldüren ve alatan Allah öldürür ve diriltir! Demek ki ikâyetler fayda
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vermi, skntlara tahammül etmek bir menfaat salamtr. Sonra

meyvelerden çiçeklerden daha yararl olan neticeler ortaya çkar. Bunun

neticesinde onlarn yaps güzelleir, yaratl salamlar, beslenme

gerçekleir, eziyet ortadan kalkar, kark her ey ortaya çkar, her güzel

çift arasnda evlilik gerçekleir, meyveler (aaçlar) taçlandrr, hazm
gerçekleir. Bu nimet nedeniyle ükür Allah’a mahsustur.

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi üçüncü bölümden ‘Varid olan

taabbud eder’ bahsidir: Sana gelene üzerindeki hakkn ödemen vazi-

fendir. Gelen bir misafirdir ve de ya ayrlmak veya yerlemek üzere

gelmitir; her durumda onun hakkn gözetip varlktaki ölçüsü ve belir-

lenmi teraziye göre onun gereini ve iini yerine getirmen gerekir. Al-

lah mümini kendisi adna bir mesken ve yer olarak yaratm, onun kal-

bini vatan edinmi, misafir olmu ve misafir olarak gelmi, daha önce

yeryüzü ve gök kendisini sdramamken kalbi O’nu sdrmtr. Al-

lah mümini ada yapm, onu dostu edinmi, Rahman’m nitelii olan

iman etmek özelliiyle onu nitelemi, gerçekleecek ve gerçeklemi ha-

diseleri ona bildirmitir. nsan yeryüzüne yerletiinde, onun sahibi

olan Allah’n kendisine yükledii farzlar yerine getirmesi gerekir. Bu

itibarla kalbini cömert, deerini bilen ve haberdar olan birisi kabul et-

melisin. Bu sayede fazilet sahiplerinin arama katlrsn. Hiç kukusuz ki

ikram, misafirin deil, hane sahibinin deerini ve kymetini gösterir. S-

radan insanlar ise ikramn hane sahibinin deil, misafirin deerine göre

yapldn kabul eder. (Ancak iin dorusu birinci görütür.) Çünkü

misafirin kendinde neyin bulunduu bilinmezken yanndaki bilinebilir.

‘nsanlar menzillerine yerletiriniz’ ifadesi seni perdelemesin, onlarla ve

onlara göre hareket ederken bu söz perde olmasn! Biz Hakka kar öy-

le davranm olsaydk, aramzda vuslat gerçeklemezdi (Hakka kendi-

mize göre davranyoruz, aksi halde mutlak tenzih ortaya çkard).

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi dördüncü bölümden ‘Varid a-

hittir’ bahsidir: Sana geldiinde varid, sende bulunan gördüü için a-

hittir. Baka bir ifadeyle varid, senin yannda gördüü eyin ahidiyken

ayn zamanda o, sözü dinlenendir. Ona iyilikle, cömertçe, geni ihsanla

karlkta bulun! Çünkü o ‘öncekilerde ve sonrakilerde’ bir doruluk di-

liyken dinleyenlerin nezdnde de en doru sözlü olandr. ahit gördü-

ünde taklit eder. Geldii kiinin nezdinde Hakk/hakikati görünce, an-

cak Halt ile (ve Hakka göre) ahit olur. Sen de ‘doruluk oturanda’8

otur. Bu durumda varid, kiinin bildiini anlar. Bu nedenle de ahitli-
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inde bilgisinden yüz çevirmesi veya bilgisini gizlemesi mümkün ol-

maz; bu durum kalbini Rabbin hakkndaki bilgi doldurmusa böyledir.

Varid kalbindeki o bilgiyi alr, sürade Hakka döner. O’ndan gelmi ve

yine O’na misafir olmutur! Binaenaleyh senin o gün (halde) kendini

knaman gerekmez! Kendisini isteyen insan iken ‘sadaka Rahmann

eline düer.’

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi beinci bölümden ‘Kim teneffüs

ederse (karanlktan çkan) sabah vakti gibi rahadar’ bahsidir: Nefis yüce

bir mertebe sahibi olsa bile tüm ruh (er-ruhul-küll) ile tabiat arasmda

snrlanmtr. Bu nedenle mizaç ‘emac’, yani kark olmu, dolaysyla

mudak serbestlik ve genilik sahibi olamamtr. Geniliin ve rahatln

nefse nispeti onun hayal mertebesinde bulunmasndan kaynaklanr.

Orada, görme duyusunun verisiyle gözün idrak ettii üzere, suretten

surete girer. Hayal mertebesindeki bu bakalama ve deime, bu surla-

rn ihatas altnda bulunduu halde dünya hayatnda nefsin düüncele-

rinin çqidenmesine ve deimesine benzer. Amellerinin varaca yer

belliyken nefisler nasl (mudak anlamda) soyutlanabilir ki? Ameller

Sidre-i münteha’y aamazlar. Binaenaleyh ameller, dirili gününe kadar

maksadarnn bulunduu yerde deil, ilendikleri yerde bulunurlar. O
gün ise kendileri için gerçekleen rav’daki üfleme vecd ve müahede

bilgisi eklinde örenilir; çünkü orada hakikat müahede edilir. Binae-

naleyh dünya hayatnda imanla gerçeklemi olan, ahirette müahedeyle

ve görmekle meydana gelir, iki durum arasnda fark vardr. ki gözü

olan için sabah vakti apaçktr! Sabah vakti iki eyi birbirinden ayrt

eder.

Gözler ince manann sahibi

Bu nedenle Musa görmek istedi

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi altnc bölümden ‘Günein ay-

dnl ruhtur’ bahsidir: Üçgen eklinde üçgeni yapann durumu öre-

nilirken günein nlarn parlak cisme vurmasyla da temsil gerçekleir.

Hiçbir ey, günein ortaya çkartt benzerlikten daha çok ruha ben-

zemez. Yaratlm bir eyin yaratlmtaki tesiri böyleyken Hakkn tesiri

hakknda ne düünürsün? nsan kâmil alamet haline gelmeksizin

imaml elde edememitir. Alamet olmu, bu kez Hak onun önünde

bulunmu, bütünüyle yüz haline gelinceye kadar O’nun misli ve benzeri

olamamtr. Bu durumda insan- kamilin bütünü ön ve imamdr. Baka
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bir ifadeyle insan- kâmil, imam ve ön demektir; onu snrlayacak bir

arka yoktur. Bu nedenle zdd yok olmutur. Nereye yönelirlerse, ‘Al-

lah'n yüzü/vechi oradadr.’
9 Hilim sahibinin özellii ‘ah

5
demektir. Bu

itibarla Halil ancak doru yolu takip ettii için bu adla isimlendirilmi,

onu temsil etmek üzere ‘kii dostunun (halil) dini üzeredir’ denilmi

olmas, onun sureti ve suretinde bilfiil bulunmasdr.

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi yedinci bölümden ‘Yakîn merte-

beleri telkinde ortaya çkar5
bahsidir: Bütün mezheplere göre yakînin

baz mertebeleri vardr. Kim ilme’l-yakîn makamna yerletirilirse, bil-

ginin otoritesinin altnda bulunurken kim müahede yakîni (ayne’l-

yakîn) makamna yerletirilirse müahede ve görmenin hükmü onun

üzerinde ortaya çkar; her kim hakka’l-yakîn makamna yerletirilirse,

hiç kukusuz, yaratklar içerisinde farkllar. Her hakkn bir hakikati

vardr ki bunu veren tarîk, yani yoldur. Bu itibarla ‘hakkn hakikati’

müahededir. Burada zikredilen ‘hak’ gerçekte iman anlamna gelir. Bi-

naenaleyh daha önce gayb olan bir ey (hakka’l-yakîn makamnda) ayn,

yani görülür hale gelmi, varsaym olan vakaya dönümütür. Her du-

rumda hak haktr ve onun bir hakikati olmaldr. Yaratlm olan da

haktr ve dolaysyla onun bir incelii olmaldr. ‘Hakkn hakk’ sen iken

yaratlmn hakknn incelii de kendisinden ayrtn eydir. Alem

tenzih ile tebih arasnda bulunurken Hak tebih ile tenzih arasnda bu-

lunur. Beraet ve annmhk Tevbc (Berae) suresinde dile getirilirken

tenzih ise ûra suresindedir. Bu nedenle memleketi ve yönetimi içeri-

sinde icra etmek istedii hükümleri hakknda arkadalaryla istiare et-

mesi devlet bakanna emredilmitir. Hz. Osman’n halifelii istiareyle

ortaya çkm, bu nedenle söz konusu suret gerçeklemiti. Bununla be-

raber önün halifelii selefinin tayiniyle gerçeklemi olsayd yine de tar-

tmalar ortaya çkmaz, hastalklara yol açacak ekilde nefsî gayeler etkin

olmazd.

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi sekizinci bölümden ‘mamlarn

ve kutuplarn konumas’ bahsidir: Mülk içerisinde temayüz edip (bir

görev aldnda) bulunduu her yerde salik; Malik, lah ve Rab’den ge-

len bir yolu takip etmelidir. mararak yoldan çkar ve varln gayesi

olduunu zanneden birisi yüce Rabbin görevlendirdii birisi deildir.

Böyle bir durumda kii en güzel suretten düüp yüce makamdan aa-
larn aasna inenlerle beraber yuvarlanr. Bu esnada illiyyîn mertebe-

sine bakar ve oradaki yüce varlklarn mertebesini örenir, hatasna
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piman olur; böyle birinin -umutsuz kalmad sürece- tövbe etmesi ve

geriye dönüü umut edilir. Üzüntüyle umutsuzlua kaplrsa helak ve

yok olur. Saadet yükseli ile ini arasnda gidip gelenlere mahsustur.

‘Senin kalbine ancak Rabbiin emriyle ineriz.’ Önümüzde ve ardmzda
bulunan her ey O’na aittir. Rabbin unutuc deildir. Seni yüksek bir

mertebeye yükseltmitir, sen de orada bulun! Çünkü ‘ol’ sözünün sahibi

sensin!

Bunlardan birisi de iki yüz yetmi dokuzuncu bölümden ‘Yüce bir

srdan dolay develer topraa yaylr’ bahsidir: Toprakta bulunan büyük

ikramlar bilen kii, dereceleri yükselten Allah’tan (cehennem basamak-

lar anlamndaki) derekelerde yer deitiren kimselere yönelik ilahi ve

imtinanî (ihsan kaynakl) bir dilein olmamasn temenni eder. Çünkü
cennet naho ilerle kuatlmken cehennem arzularla kuatlm, baka

bir ifadeyle her biri ötekiyle çevrelenmitir. Müteselsil bütün peygam-

berler bunu bildirmi, i beürsizlemi, sr gizlenmitir. Necmeddin bn
ayy cl-Musûlî bana bir mektupla gördüü bir rüyay bildirmiti. Rü-

yasnda Maruf el-Kerhî’yi atein ortasmda görmü! Hâlbuki Ebrar’n

nimete mazhar olduu gibi Kerhî’nin orada nimetlendiini anlamam,
korkmu, onun helak olduunu zannetmiti. Hâlbuki sufilerin nezdinde

Kerhî’nin muteber ve onlarca eletirilmemi biri olduunu biliyordu. .

Bu rüyada Maruf el-Kerhî cennetin ta kendisyken keif sahibinin onda

görmü olduu cehennem de cennet mesabesindeydi. Çünkü naho i-

ler arifin ayrlmaz özellik ve nitelikleridir. Arif dünya hayatnda korkar-

ken imandan mahrum olan ise ahirette korkacaktr. Binaenaleyh sfatlar

(arif ile inançsz arasnda) yer deitirdii kadar afetler de yer deitirir;

belki görür veya duyar da muttali olduu ve örendii eyler kendisin-

den yaylr ve ortaya çkar.

Bunlardan birisi de iki yüz sekseninci bölümden ‘Tenzih temvîh ve

sulandrmadr’ bahsidir:

Varlk olmalar ve benzerlerden ibaret

Allah’tan baka bir ilahmz yok âlemde

lah münezzehtir, hiç kimse ulaamaz O’na

Rabbini bilen kii mahiyetinden dem vurmaz

Allah’n öyle bir kavmi var ki mertebesine yönelirler de

Zatna ermek istediklerinde hayrete düerler

Bir kavim ise tenzihi sulandrm
Her durumda bunlarla dierleri bir
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Vallahi! Rahman bir çocuk edinmedi

Bir babas da yok, O’ndan baka kimse yok

Varlktaki her ey ya çocuk veya baba

Biz âlemin (kevn) ne olduunu biliriz

Delilimiz udur: Muhammed atnca o almam
‘O’ndan baka kimse yok’ derken bunu kastettik

Hamd Allah’a mahsus, O'na bedel istemem

Varlkta O’ndan baka kimse yok

Bunlardan birisi de iki yüz seksen birinci bölümden ‘Heva arzu et-

tirir’ bahsidir: Heva olmasayd arzu duyan olmazd (veya düen dü-

mezdi). Bu itibarla snanma ve imtihan heva (arzu) nedeniyle gerçekle-

ir. Heva/dümek, ya aaya doru ya yukarya doru ya kurtulua ve-

ya bedbahtla dorudur. Bilende taaccüp edilecek bir durum yoktur,

taaccüp edilecek olan, durann halidir. Hak ona nida eder, o ise çekim-

ser kalr ve bekler. Allah birine nida ederse, o gelir; gelince kendisine

ihsan edilir, ihsann amac ise snamaktr. Bu durumda kiinin eksiklii

onaya çkar. Çünkü o sahip olmad bir eyi iddia etmi, birletirmesi

gereken bir eyi ayrmtr. Allah yükümlü kld üzere onu yükümlü

tutmu, örettiini öretmitir. mtihan edilmeyi ikrar ettikten sonra,

arak iddiadan soyudanmas ve uzaklamas söz konusu deildir. Baka

bir ifadeyle balan güçlü olduu ve nefes alp verdii sürece iddiadan

uzaklamas mümkün deildir. Belirlenmi ecel gelip körlük çözülür ve

âmâ görür hale gelince, yükümlülük silinir, tasarruf geride kalr, bir mi-

sal suretinde hayali mertebeye tanr. Orada nsan önceden gönderdik-

lerini görür ve neticede ya sevinir veya kendini knar. Olan olmutur ve

pimanlk kaçnlmazdr. Nasl piman olmaz ki insan? Duvar yklm,
sekinet ve yüce mertebe sahibi çocuu öldürmütür. Gemi delindiin-

de, onlardan birisi piman olmutur. Onun pimanl nasl olur da bü-

tün gücünü harcamad hakkndadr. Öteki de ihmali ve cemaatten ay-

rlmasna piman olmutur. Bu ihmal kendisini (Kâria suresinde zikre-

dilen) haviye’ye düürmütür.
‘

Onun ne olduunu nereden bileceksin? Ku-

atc bir atetir .’
10 Baka bir ayette öyle denilir:

‘Keke kitabm verilme-

seydi! Keke (ölümümle) her i olup bitseydi! Malm bana hiç fayda sala-

mad; saltanatm da benden koptu, yok olup gitti .’
11 Bütün gücünü harca-

masa büe cemaatle kalan öyle der: ‘Aln, kitabm okuyun .'
12 Bc hesaba

çekilmeyeceimi zannettim. Gözetmen öyle der -ki bu ho bir sözdür-:

‘Artk o, raz olunan bir hayattadr; yüce bir cennet içerisinde;
meyveleri
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sarkm halde...’
13 Çünkü nida duay duyandan gelmitir. ‘Geçmi gün-

lerde ilediklerinize karlk olarak afiyetle yiyiniz, içiniz.'
14

Kastedilen

oruçlu geçirilen günlerdir, sufilerin görüü budur.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen ikinci bölümden ‘Belirlenmi ecel

ile muammann çözülmesi’ bahsidir: el-Fatih (açan), en-Nasr (yardm

eden) ve ez- Zahir (destek olan) isimlerini ayrtrabilen kimse ilerin

mertebelerini ve hakikatlerini bilen biridir. Yardm eden anlamndaki

en-Nasr, (düman) kalbine ilka ettii korku ile ve dübûr (arka) rüzgâ-

ryla yardm ederken ayn zamanda srar edip direnenlere kar da saba

rüzgâryla (peygamberine) yardm eder, ez-Zahir yardmcyken el-Fatih

beyan edicidir. Yardm istenildiinde yardm eder ve bu durumda yar-

dm istenilendir (müstean). Fethettiinde ve açtnda ise ortaya çkar-

tr, bolca nimet verir. el-Fatih rahmet sahibi ve nimeti veren iken yar-

dmc en-Nasr arifin kalbine diledii bilgi ve marifetleri ilka eder, ez-

Zahîr ismi yardmc olduu kiiden haberdar olandr. Elçiler ahit ve

varlk mamur olup abid ile mabud ortaya çktnda, yüzü kararan kim-

se belli olur. Yüzü kara olan tenzih maksadyla gizlemek ister, tebih ile

perdeleri çeker. Gönüllere yerleen eylere göre sudur O’ndan meydana

gelirken daha fazlasn istemek üzere gidi de O’na dorudur.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen üçüncü bölümden ‘Puta tapmak

bir niyettir* bahsidir: Yaratlma yaraan, itikat ve iman ettikleri Hakka

ibadettir, öyleyse sadece yaratlma ibadet edilmitir vc bu nedenle

haklar kendisine yönelir.
‘

Sizinle ahit yaptnda ahdimi yerine getirin .’
15

Hepsi sizin katnzdandr! Delil ise suretlerde bakalancaya dein, ‘Al-

lah en büyüktür* ifadesidir. Kyamet günü alamet ortaya çkmasayd,

kimse alameti bilmeyecekti. Binaenaleyh dirili günü, (Hakkn) inkâr

edildii ve kabul edüdii bir gündür. Her inanç sahibi aym inanca sahip

olanla bir, farkl inanç sahibinden ayr bir inanca sahiptir. Demek ki

herkes putperesttir ve herkes inandn koruyandr. in ne kadar garip

olduuna baknz, bu srrn ne kadar açk olduunu görünüz! Korun-

mu olan koruyucu haline nasl dönümü, baka bir inanç sahibi için

lafiz nasl olmutur. Hâlbuki o o’dur! Fakat hakikati bilinmez. Bu ne-

denle yüz çevirme ve soyudanma meydana gelir, suretten soyunur.

Böylece insan yoksul ve umutsuz kalr.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen dördüncü bölümden ‘Kendisine

gelinen havuz ile makam- mahmûd’ bahsidir: Bilgiler icmal bakmn-

dan snrlyken Allah ehline göre tafsilin bir sonu yoktur. Buna mukabil
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Allah’n katnda mücmel denilen bir ey yoktur; orada her ey mufas-

saldr. Orada bütün (kül) de yoktur. Tevekkül tafsile göre gerçekleir.

çenler içileni taksim ederler ve kendisi bir iken çoalr. Vakitle ilgili

saydan ise manalarn manalar meydana gelir. Harfler zarf demektir ve

o da malumdur. Bir harf bir mana için gelir ve onun mana olduu sabit

olur. Arapça uzman nahiv bahsinde bunu ifade eder ve söz konusu

harfler ile alfabe harflerini birbirlerinden ayrt ederler. Onlar snma
ve iltica özelliine sahip olduklar için edat addederler; söz konusu

edatlar, fiillerle ile âlemdeki varlklar bir araya getirirler.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen beinci bölümden ‘Yetimleri ez-

mek düük insanlarn huyudur’ bahsidir: Duvar yklmaya yüz tutmu
olduuna göre sen yetime zulmetme, isteyeni kovma! Duvar yklm
olsayd, küçük yetimlerin hâzinesi ortaya çkacak, bakalarnn elleri ha-

zîneye ulaacak, küçük yetimler, fakirlik nedeniyle zillet içinde ve hor

bir halde kalacaklard. Srlar büyük-emin kimselere açklanabilir. Onlar

söz konusu srlar elde etme gücüne sahip olan ve perdelen kaldrabi-

lenlerdir. Ayn zamanda onlar bamsz olarak mal toplama imkânna

sahip olanlardr. Araf üzerinde -mahallin kendileri için geniledii- bir

takm adamlar vardr. Toplaynca bir yere yerletirir; verirken dikkat

etmez; çarr fakat çarana icabet etmezi Daveti duyunca, biriktirmek

üzere mal saklarken, mala bir ey katmadm düünür, dün kaçrd
ey nedeniyle bugün alamaz. Her halükarda sahip olduu fazla mala

ramen, fakirlik üzerinde hüküm sahibi olr ve,unu örenir: Zenginlik

mal çokluuyla deil, gönül zenginliiyle gerçekleir. Maksad anlayan

için zenginlik budur. ‘Siz dünya' maln isterken Allah ahireti istiyor.’

Yaratl ise ayn yaratltr. Bu nedenle ‘mezarda’ denilmitir. Bunlar

Hakkn apaçk bildirimi ve ihbardr. Ayette ‘Sizi bilmediiniz durumlar-

da yaratrz denilir. Baka bir ayette
‘
lk yaratl örendiniz, hatrla-

myor musunuz?17
denilir.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen altnc bölümden ‘Ülfet etmek

tasarrufun bir parçasdr5

bahsidir:

Kulun lah ile ülfet etmesi

öyle bir ülfet ki

Baka bir yönü yok onun

Gücüm, varlm hep O’na bal

Bakn ve bende görün

!

Hakkn hikmeti benim hikmetim
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Sakn bir olduumuzu söyleme

Varlm yalanlar seni

Ben O'nun evi olsam bile

eriata göre O benim kblem!

Ülfet etmek vuslat ve kavumak demekken bütün mezheplere göre

ancak münasebet sayesinde mümkün olabilir. Biz O’nun katnda hazr

bulunduk ve namaz klarken O’na yöneldik. Namazda kendimle ve

O’nunla Hak ile konuunun. O ise benimle bana döner ve karlk ve-

rir. Ben ‘bu benim mezhebim deil’ derim, O ise ‘duyduundan baka
bir ey yok’ der. Binaenaleyh cem’ olmu olman aldatmasn. Ardndan

‘yola çk, yerleen ve ikamet eden olma’ der. Çünkü ‘ne burada ne k-

yamette ikamet ve yerlemek yoktur’.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen yedinci bölümden ‘Zahirden ba-

tma geçmek basiret sahiplerinin iidir’ bahsidir: Keyfiyet ve kemmiyet,

yani nicelik ve nitelikte uzaklk ancak korkunun dinginlemesiyle mey-

dana gelir. Korkusu sakinleen kii, bütün maksada ular. Allah ehli

olmak istersen, kolaylatnc ol, Allah ile kullarnn arasna girme,

O’nun nezdinde ehirleri harap etmek üzere koma! Kullar her durum-

da O’nun kullaryken kalpleri de Allah’n ehirleridir. O’nu kalplerden

baka bir yer sdramam ve içine alamam, O da baka bir yere yer-

lememitir. Fakat srr dinlemeli, dank bilgileri toplamalsn! En üs-

tün akim sahibi olan salih kulun söyledii u sözü söylemelisin:
*

Onlara

azap edersen onlar senin kullarn! Balarsan Sen Aziz ve Hakim'sin ,’
lfi

Burada peygamberin edebine bakmaksn. Bu edep nerede, kendisine

nispet edilen oulluk ba nerede! Cahillerden olmaktan Allah’a sn-
rm. Öyle olursam ayn zamanda yalanclardan olurum. Hz. sa Allah’n

ruhu, kelimesi, O’nun ruhunun üflemesi ve bir kulunun oluydu.

Onunla Rabbi arasnda sadece genel ba vard ki o ba yaratklar ara-

sndan seçkinlere mahsus olan -baka bir ilave olmakszn- takva bay-
d.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen sekizinci bölümden ‘Vali-

den/yönetenden bana ne?’ bahsidir: ‘Validen bana ne?’ deme! Ona ça-

rldnda önemsemezsin! Vali adaletli, insafl ve haklan ayrtran bir

hakimdir. nsafl olmasndan çekinirsen, hüküm meclisindeyken (suçu-

nu) itiraf etmen ve hasmndan balanma istemen lazmdr. O kan bir

dümandr. Sen de koruyucu olandan yardm eklemelisin. Böyle yapnca
aranzdaki hakem, hayr vastas ve zarar engelleyici olur. Hz. Pcygam-



30 Fütûhât- Mekkiyye l8

ber’den gelen bir rivayette, Allah’n kyamette kullarn bartraca
bildirilmitir. Bu nedenle ‘Allah eriatlar ancak maslahat ve menfaatler

için ortaya koymutur’ dedik. Küfür ile iman bartrmak ve uzlatr-

mak üzere çalan, günahkârlar ile Rahman arasnda çalm demektir.

Bilhassa kavga inançlarda meydana gelip insanlar ‘irk’ diye isimlendiri-

len ve melik edinilen ilave bir varl ispata yöneldiklerinde böyledir.

Allah’a ortak koulann gerçekte var olmadm, onun yokluk olduunu

görüp hâdislik ile kadimliin layk olduu özellikleri ayrt edersen, ke-

rem ve himmet ehlinden olursun.

Bunlardan birisi de iki yüz seksen dokuzuncu bölümden tahkikteki

darlk bahsidir: ttisal, yani vuslatn en büyüü, gölgelerin gölgelere

girmesidir. Iklar çoaldnda, herk bir gölge talep eder ve bunun

için de uzar. Bu durum, yani gölgelerin klarn çokluundan uzayp

çkmas gizli srlardan biridir. Bu nedenle isimler farkllam, hakikat

bir olsa bile her bir ismin bir isimlendirileni olmutur. Kevn, yani olu

ise çardn mülkte ortan varln kabule davet eder. Ayette
‘

ster

Allah ister Rahman diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler

O’nundur’ 19
denilir. Oras en yüce makamdr ve ayette iki isim zikredil-

mitir. Baka bir ayette ise ‘iki ilah edinmeyin’ denilir, hâlbuki esma-i

hüsna’mn anlamlarnda farkllklar bulunur. Böylece Allah olumlam-

olumsuzlam, hastalk vermi-ifa vermi! Bir ksmmz selamete er-

miken bir ksmmz ifa üzere kalrz. Kim Hakka/hakka uyarsa, sabra

balanm demektir. Sabra uymak ise ancak hakikati bilen için müm-

kündür. Her ey, bilen veya bilmeyen, teleftedir; sadece duran ve vakfe

sahibi olan kurtulur. Baka bir ifadeyle kurtulan, duyup da konumayan

ve çarld ie icabet edendir. Piman olmayacak kii odur.

Bunlardan birisi de iki yüz doksannc bölümden ‘Susmuu ziyaret

eden onu ziyaret etmi demektir’ bahsidir: Susmu olan bize öüt ver-

di, biz ona kulak vermedik; bize sevimli geldi, biz de kendisine yönel-

dik. Susmu olan kalplerin gemini eline alm, bizi gaybleri idrak ede-

meyecek ekilde köreltmitir. Konuan ise hakikatleri söyleyerek bize

öüt vermitir. Biz de kendisine iman ettik ve onun yolundan urûc et-

tik. Onu duyduk, (emrine) asi olduk, biz de emir verdik ve yasak koy-

duk; adeta valiler ve idareciler olduk. Bize verdii emir ve yasaklar

unuttuk. O kendisini dinleyeni doru yola ulatrmken biz bakanlk

ve öne geçme sevdasyla siyasetin gerektirdii yolda yürümekten perde-

lendik. Ölüm gelip kaçrdmz anlaynca tövbe ederek güzel bir sona
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vc akbete ermek istedik. Öyle birinin tövbesi kabul edilmedii gibi

pimanl da mafiretle karlanmaz. Bu durumda bulunduumuz hal-

de öldük, öldüümüz halde diriltildik. Baka bir ifadeyle bulunduu-

muz hal üzçre sabahladmz gibi o hal üzere öldük. Hz. Peygamber

‘Size iki vaiz brakyorum’ demi, onlar ‘konuan ve susan vaizler’ diye

tavsif etmitir. Konuan vaiz Kufan- Kerim iken susan vaiz ölümdür.

Hakkn tercüman olan peygamber böyle buyurmutur!

Bunlardan birisi de iki yüz doksan birinci bölümden ‘Terazide ek-

siklik ve fazlalk’ bahsidir: Helak olmadn bir hayat ve malik olarak

bulunduun bir yurdu ganimet saymalsn. Bu esnada terazin oraya yer-

letirilmi, sözün dinlenen, kulan idrâk eden, verdiin öüder davet

edici, nefeslerin baki, hayr amellerin de engelleyici olarak sabittir. Bu

durum karanlk evin nurlanp belirsiz iin vuzuha kavutuu ve

‘haviyeye’ yani atee dümezden önce evinin sütunlar yklmad süre-

ce böyledir. Himmetierin dalrsa seni ayakta tutan Hak senden yüz

çevirir; güçlerin zayflarsa sana yardm eder ve seni güçlendirir, sana

kar kendinden baka suç ileyenin olmadm öretir. Kendinden ha-

bersiz kalma! Güneinden bir parlt senin adna domutur. Allah

gündüzü senin geçim vaktin, amelleri de bir örtü ve süs klmtr. Bina-

enaleyh en güzel amellerle süslenmen ve onlarla ilgilenip dünya ile ey-

tann süslerinden uzaklaarak Kur’an’da ifade edilen Allah’n süsüyle

süslenmen gerekir.

Bunlardan birisi de iki yüz doksan ikinci bölümden ‘O'nun eserle-

rini kötülükten tenzih’ bahsidir: nsanda iki zt özellik ortaya çkar. Bu

itibarla insan türünde veliler bulunduu kadar dümanlar da bulunur.

Siyaset ve idare övülürken kavgalar ve çatmalar knanr; insanlarn bir

ksm öldürülecek, bir ksm esir olacak, bir ksmnn akbeti iyi, bir

ksmnn akbeti kötü olacaktr. nsan türünde sürekli ve çetin savalar

devam edecek, bütün bölgelerde fitneler ortaya çkacak, afetler gelecek,

rezaletler ve erdemsizlikler tekrarlanacaktr. nsann tasarruflar snrl,

nefesleri sayldr. Onun üzerinde zorlu bir murabb, yönlendirici ve a-

hit vardr. Allah kendisini yaratt andan itibaren onun ilerini üstlen-

mitir ve bu nedenle ‘Allah bize yeter, ne güzel vekildir O’ demeyi em-

retmitir. Bu sayede insan Allah’n nimeti ve memnuniyetiyle birlikte

hayat yurdu olan ahirete göç eder. Kendisine bir kötülük veya umut-

suzluk temas etmeden oraya geldiinde es-Subbûh ve el-Kuddûs onu

karlarken (daha önceden yapp gönderdii) ameli de ask olmayan
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mütebessim bir çehreyle sahibini karlar. O da amelinin temizliini ve

nezihliini ikmal eder, amelin arl, vakar ve saygnl kendisine

döner. Böyle bir insan (cennet) ehlinin bahçelerinde amelinin meyvesi-

ni devirir.

Bunlardan birisi de iki yüz doksan üçüncü bölümden ‘Delil arn
hareketindedir’ bahsidir: Arm hareketi nedeniyle, i yüce ve deerli-

dir. Ar, ancak mühim bir i ve zorlayc bir durum nedeniyle hareket

edebilir. Misal olarak bir annenin çok sevdii çocuunu emzirmekten

kendisini uzaklatran kyamet zelzelesini verebiliriz. Bu esnada kimse

kimseye ilgi göstermez. Baz önceki düünürler, âlemin sürekli olarak

aa doru indiini söylemilerdir. Bu inile ise kendisini birlerken onu

yaratm olan arar ve talep eder. Bununla beraber Allah ulalmaz

olandr ve bu nedenle de ilk hareketten itibaren O’na dönmek ve vö-
*

nelmek gerekir. Gerçek mesafelerin Allah’a varmas ve ulamas müm-
kün deilken mevhum mesafeler O’na nasl ulaabilir ki? Bunlar bilinen

kurallar, gizlenmi srlar, karanlk evler, anlatamayan dillerdir! Hayal

Allah’ bilmeyi ve o bilgiyi ifade edebilmeyi mümkün sayar. Nereye gi-

diyorsunuz, neyi talep ediyorsunuz? Bir arif Ebu Yezid’e ‘aradn
Bestam'da brakmsn’ diyerek onu bulunduu makama yönlendirmi-

tir. Çünkü kul evinde bulunurken Allah ile seyr-ü sülük eder! Günah

yurduna veya ikram yurduna doru!

Bunlardan birisi dc iki yüz doksan dördüncü bölümden

‘Hak/hakikat (ayn) zuhur ederken kevn yok olur’ bahsidir: Kef harfi

göün güneini ikiye ayrmtr. Bu, yats namazndan sonra gerçekle-

mitir. O esnada fena halindeydim. Onun cirmi eksilmemiken kef bü-

tün cisimlere uramtr. öyle dedim: ‘Büyüün küçüe girmesi’ hak-

knda el-Habir’e düen doru söylemesidir. Bununla birlikte dar olan

geniletilmeden ve geni olan daraltlmadan gerçeklemitir. Ztlar bir

araya toplayan bu makam hakknda Zünnûn hüküm vermi, ben de da-

ha önce bilgimin olmad bu hususta kendisine muvafk oldum. Bu

makam müahede ettirip kuluna varln bildirmekle ihsanda bulun-

duu için Allah’a ükrettim. O kevnin kef harfinde doan hakikattir. Bu

nedenle mümkünlerin varlklarnn ilahi isimlerin mazharlar olduklarn

söyledik, dou esnasnda kef harfi sabit olduu için yaratlmlarn d-
ta sabit olduklarn belirttik. (lahi isimlerin) teveccüh ve yönelmeleri

olmasayd, varlklar ortaya çkmayacakt. Onlar müahede eden ve bu-

lan nezdinde, bundan daha haz veren bir mesele yoktur.
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Bunlardan birisi de iki yüz doksan beinci bölümden ‘Mertebenin

deerini onu gönderen müahede eder
5

bahsidir: Kul tecelli mahalliy-

ken gece süslenme vaktidir. Bu itibarla sadece senin heykelin (beden)

vardr ve o da karanlk gecedir. Onun kendisini ortaya çkartrken

alamet olan bir perdeye döndürür. Yatana konakladnda, melekler

Ar’n etrafnda döner ve bu esnada kalp ebediyete kadar O’na secde

eder; bir kez secde ettikten sonra da bam secdeden bir daha kaldr-

maz. Bu nedenle secde Allah’a yaknlk kabul edilmi, Allah söz konusu

yaknl sevdiklerine tahsis etmitir. Çok olduu halde bir olduu gibi,

mütekebbir olan secde edicidir. Onun mertebesi kendisine secde edici

olmay verir. Gördüklerin nedeniyle perdelenmemelisin! Bunlar, nefis-

lerin hatalar ve duyulur perdelerdir. Ruhun sabah vaktinin klar or-

taya çktnda -ki o günein elçisidir- töhmeder ortadan kalkar, karan-

lklar kaçar, nicelik ve nitelik belli olur. Nice insanlara böyle bir tecelli

gerçekleirken o döein kim adna suç ilediini bilmez. Allah basireti

köreltir, suret bilinmez. Hak bir sureti ötekinin üzerine koyar. Ortada

karklk bulunduu için insanlar derecelenir.

Bunlardan birisi de iki yüz doksan altnc bölümden ‘Levha ve Ka-

lem’deki hükümdür. Levha sebebinden (Kalem) kendisine ifa olacak

eyi talep eder. Kalem ise ona yazd hususlarla Levha’ya ifa verir. Bu
itibarla Levha ilimlerin meydan ve resimlerin mahallidir; daha önce

Kalem’de mücmel ve genel olarak bulunan ilimler onda mufassal hale

gelmilerdir. Kalem onlar tafsil edemedii gibi (onlar tafsilen) bilen

biri olmamtr; sadece sa el mücmel olan tafsil etmek ve kilidi kapy

açmak üzere kendisini hareket ettirmitir. Allah’n bilgisinde mücmelli-

in bulunmas O’nun kemaline yakmaz. Bu. itibarla anlamlarda icmal-

liin bulunmas imkânsz iken icnallik sadece lafz ve sözlerde buluna-

bilir. Allah kulun sözünü kendi sözü kldnda, bu esnada (bügisi) ic-

mallik özelliiyle nitelenir ve böyle bir icmallik kemal niteliklerinden

olur. Her makamn bir sözü, her bilginin bir adam vardr! Arifin ke-

mali bilgileri tafsilatyla bilmesi demektir; bir eyi mücmel bilen kâmil-

lerden deildir. Bununla beraber kii hal karinesi nedeniyle maksatl

olarak bunu yapm olabilir. Bu durumda onun yaptnn bir yeri ve

maksad var demektir. Böyle bir bilgi mücmel iken o kiide mufassal

olarak bulunur; bu da onun kemalinin ta kendisidir.

Bunlardan birisi de iki yüz doksan yedinci bölümden ‘Ümmî pey-

gamber bilgisi’ bahsidir: Varisin elçisi nebi, nebininki melekî ruh, ina-
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yete mazhar olanlar için özel yönden gerçekleen ilahi ilhamdr. Bu il-

ham herkeste bulunurken anlaylar ona ulaamaz. Her ahsa Allah

onunla ve kendisinden hitap eder, kendisiyle kendisinden haber verir.

Bunun üzerine o ahs öyle der: ‘Hatrma geldi ki!
> nsan hakikati

bilmedii için bu düüncenin nereden geldiini bilemez. Allah ehli -

varln deil- O’nu müahedeyi elde etmitir. Bütün bilgi bir iken

kaynaklar farkl, maksatlar deiik olabilir. Allah diledii kullarna ka-

tndan bilgi öretmi, katndan rahmet ihsan etmitir. O rahmet ise söz

konusu kiiye hüküm ve hikmet kazandrm, bunun neticesinde idare-

de hüküm sahibi ve vasta olmutur. Tâbi olan ona tepki göstermi,

baladn çözmü, ortaya koyduu art kaldrm, makamn anla-

mam, nesebini bilmemitir. Evet! Hayatta kalmasn salayan sebebi

bilmi fakat unutmu da unutmutur! Efrad’n menzilleri âdetin alma-

snda tezahür ederken onlarn ileri peygamberlerin hükümlerinin d-

nda ve onlarn ortaya koyduu yollarn ötesindedir. Bu yollar kar-

snda onlar Hz. Hzr ile Hz. Musa gibidirler. Hûd peygamber ise öyle

der:
e
Rabbim dosdoru yol üzeredir .’

20

Bunlardan birisi de iki yüz doksan sekizinci bölümden ‘Sadrlarn

sadrlarda kapal olmas’ bahsidir: Sadrlar, yani göüsler olmasayd,

onlardaki kalpler körelmezdi. Onlarn kör olmas gerekir, çünkü kendi-

lerine muammay gizlemeleri emredilmi, belirlenmi ecelle snrlanm-
lardr. Onlar geni bir mekândadrlar ve onlardaki iler/varlklar apaçk-

tr; bu varla kendileri bmu kazandrmnr. Hak onlara öyle der: ‘Se-

nin kabn sana iade edildi.’ Sana inen ey seninle ve sana göre sana indi.

(Senin haldundaki hükmüm) senin bana verdiin bir hediye ve bana

tevdi ettiin ilimlerindir. Binaenaleyh seni (ey kalp!) senden bakas kö-

reltmedi. Ben undan bundan münezzehim! Ben senden müstani, sen

ise dta var olmak için bana muhtaçsn. Varlnla benden sudur edip

de hakikatinde beni görmeyince, sudur ederken (veya sadrnda) seni var

edeni görmedin, kör oldun. Sana müahede ettirse bile görmezsin.

Çünkü âlemle irtibatl olduu halde Hakkn müahedeyle zapt müm-

kün deildir. Bu mesele hakikati arayana en kapal gelen konulardandr;

ne benim varlmla zuhuru ne benim varlmdan müstani kal iti-

baryla müahedesi mümkün deildir. timat edecein görü budur.

Bunlardan birisi de iki yüz doksan dokuzuncu bölümden ‘Srlar

gündüzün banda ortaya çkar’ bahsidir: Meclisin ba bakann otur-

duu yer iken en büyük bakan oturanlarn halleriyle üzerinde hakim
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olduklar kiidir. Nefislerin kayna olsa bile o, bakan-yönetilendir.

Baknz! Allah yaratklarn ilerinden tasarruf sahibidir: Mülkü diledii-

ne verir (men-yeau), dilediinden alr, dilediini aziz, dilediini zelil

klar! ‘Diledii’ kelimesindeki failin Rahman olduu zannedilir. Hâlbu-

ki fail men edatdr ki, o da var olanlarn hakikati ve ayn olandr. Daha

önce sübût halindeki (ayn- sabite’nin) durumunun kaza ve kaderin ta

kendisi olduunu belirtmitik. Binaenaleyh ayn- sabite Allah’a azil, ve-

layet, izzet, zillet, rüt ve taknlk (bilgisini) vermi, bu bilgiye göre Al-

lah’n onun hakkndaki hükmü ortaya çkmtr. Allah ne adildir ne za-

lim; sadece hüküm verendir vardr ve ne güzel hüküm verendir! Hakim

ikâyet mahallidir. Geçmi bir mesele hakknda hüküm verirken hüküm
verme aslnda hasma ait bir itir. Bu itibarla gerçekte hüküm veren ka-

ddr. Bunu anlamalsn.

Bunlardan birisi de üç yüzüncü bölümden ‘Ulamak ve nail olmak

gece ehline mahsustur’ bahsidir: el-Hayy ve el-Kayyum’un kudreti ci-

simleri ina edite ortaya çkarken resimden baka bir ey olmad gibi

cisimden baka bir ey de yoktur. Cisimlerin nizam ve yaplar birbirin-

den farkldr; bir ksm latif ruhlar, bir ksm kesif bedenlerdir. Hakkn
dndakiler -ki minhac demektir- ise kark ve birbirinden oluanlardr.

Sfat ve arazlar ise bu toplayc ve birletirici cismin eklentileridir. Cisim

bileik demek iken bileik olan (unsurlardan terkip edilmi) binek ve bi-

leik olandr. in keyfiyetini anlamak isteyen kii, hayalin bügisini ince-

lemelidir. Kudret hayalde ortaya çkmken hayal ayn zamanda dolu-

nayk saçandr. Bu itibarla hayal suretten surete girerken sadece bee-

riyet makamnda gözükür. Burada ‘beer’ derken insanlar kastetmiyo-

rum, çünkü ben kendi iflasma ahidim. Vakitleri bildiim için, zama-

nm da bilirim; sadece dolmu kap ve saan vardr! yice düün ki gö-

resin.

Bunlardan birisi de üç yüz birinci bölümden ‘Günei gözetlemede-

ki fslt’ bahsidir: Sesler Rahman karsnda kesilir, ‘Yeryüzü sarsldn-

da’
21

‘ve dalar atldnda’22
sadece fslt duyulur.

‘

Kur’an okunduunda,

kulak verin ve dinleyin, umulur ki merhamete mazhar olursunuz
’23 Çünkü

kelam anlalmak üzere gelmitir. Dinleyen okuyucuyu megul ederse -

ki anlamak dinlediinin ahididir-, dinleyici Allah’a kar saygszlk

yapm, Ö’nu kzdrm olur, Allah da gazaba gelir. O birine gazap

ederse, kendisini cezalandrr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Hanginiz beni

megul etmitir? Ben Kur’an ile niza edici deilim.’ Bundan daha bü-
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yük delil olabilir mi? Hz. Peygamber adab haiz olmu, kitab getirmi,

akl sahiplerine hitap etmi, hitabnda dümanlar ahbaptan ayrmam,
hitab herkese yönelik olmutur. Bir ksmmz (onu anlamada) isabet

etmi, bir ksmmza ise doru ulamtr. Bilmediini örenen herkes

ilham almtr. Vahiy kuatcdr; hem naks olana ve hem kâmile iner!

Vahyin en alt derecesi, ilham ve kiiyi ilgilendiren hususlardaki niyeti-

dir.

Bunlardan birisi de üç yüz ikinci bölümden ‘Cenin doum vaktine

kadar cierdedir’ bahsidir: Cenin annesinin karnnda bulunduu sürece

gam karanl içindedir. Babasna ta’n eden onun üzerinde hüküm ve-

rir. Ona hizmet eder ve haremine yerletirir, ondan meydana gelen par-

çalanma telafi edilir, ona kar suç ileyeni balar. En geni makamda

bulunmakla birlikte kendisine dört ey tevdi edilmitir. Bunun nedeni

dört eyden bileik olmasdr. Melek cenine rzkn, ecelini, mertebesini

ve amelini yazmtr; bunlardan her biri kendisindeki karmlardan bi-

rine aittir. Onu çadrna yerletirir. Bu itibarla cenin her ho çiftin ma-

halli olup kark bir durumda bulunduunu anlaynca, yükselmek ve

yukar çkmak arzusuyla dar çkmak istemi, Allah onu rahme atl-

mazdan önce inayete mazhar ve korunmu bir haldeyken ilk defa üze-

rinde yaratld ftrada ortaya çkartmtr, Onun için iki göz, dil, iki

dudak yaratm, kendisine iki yol göstermitir. Dar çktnda yarat-

l gayesini anlam, bu hususta önde gidenlere uymu ve onlara katl-

mtr. ükrederse muduluk mertebesini elde ederken nankör olan bir

ksm ise en kötü yere varm ve cezalandrlmlardr.

Bunlardan birisi de üç yüz üçüncü bölümden ‘Ümmeder üzerine

yemin 5

bahsidir: eref ve üstünlük geneldir, bütün ümmeder kendisine

nail olur. Hal böyle olmasayd Allah varlk ve yoklua yemin etmezdi.

Binaenaleyh Allah ‘gördüklerinize ve görmediklerinize’ yemin ederek,

hakknda yemin edilen eylerin mertebesinin üstünlüünü ortaya koy-

mutur. ‘Fakat bunu fark edemezsiniz.’ Bedbahdar uzak kimseler olsalar

bile saadete ermi kimselerdir. Allah el-Baid ve el-Karib iken ayn za-

manda Uzak-Habib’dir. Bedbaht, içinde bulunduu gam ve üzüntü hali

nedeniyle, anne karnndayken bedbahttr. Saîd (mudu) ise kendisine

tahsis edilmi bilgi nedeniyle anne karnndayken de mutludur. Haprp
‘el-hamdülillah’ diyen annesine ‘yerhamukellah (Allah sana merhamet

etsin)’ diyen anne karnndaki cenine ahit oldum. Annenin karnndan

bu sözü duyunca mudulukla secdeye kapandm. O cenin annesinin kar-
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randayken Allah’n kendisi hakkndaki bilgiyi tahsis ve ihsan ettii kim-

selerden birisiydi. ‘Sizi annelerinizin karnndan hiçbir ey bilmiyorken ç-

kard’
24

ayetiyle bu görüümüze kar delil getirmek isteyenlere gelirsek,

ayette kastedilenin bir benzeri, hiçbir bilgi örenmesin diye yallk ha-

line döndürülen kiidir. Alim olmak her durumda ve zamanda bilgisi-

nin farknda olmay gerektirmez. te anne karnndan çkarken ceninin

durumu da böyledir.

Bunlardan birisi de üç yüz dördüncü bölümden ‘Sfadarn istiare

yoluyla kullanlmasnn nerede afet haline gelecei’ bahsidir: Naho i-

lere cesur ve atlgan ksanlar göüs gerebilirken onlarn derecelerini de

meyvelerini devirenler bilebilir: Arife göre naho bir ey yoktur ve

onun için (bir eyi) süslemeye gerek yoktur. Hak ise kullar adna

inançszlktan raz olmaz. Bu durum ileri bilmemeyi salayan perdeleri

çekmede örtünün ta kendisidir. Gözler perdeleri yakar ve bu nedenle de

zahirden batna geçmek (itibar) emredilmitir. ‘Bu hususta basiret sahip-

leri için ibret vardr.'
25 Örtü çekilmi, kap küitlcnmi, bahi cömertçe

ihsan edilmitir. Artk perdenin faydas olmad kadar kap da engel

deildir. Zahirden batma geçecek bir göz olunca, hiçbir perde onun

karsnda duramaz. Perdeleri ve örtüleri görünce, sevenlerin gözlerin-

den perdelenmi olduunu zannedersin. Hâlbuki bu esnada sana baklr

ve dindeki ihata edilmi bir halde durursun. Sen kendi iine sarl ve di-

lini muhafaza et!

Bunlardan birisi de üç yüz beinci bölümden ‘simlendirilene eil-

meden, isimleri tenzih’ bahsidir: el-Azim ismi rükûda tecelli eder, çün-

kü o, her eyi kuatan bir berzahtr. el-Alî ismi ise el-Alî’nin ortaya ç-

kard temyiz ve tanm nedeniyle secdede tecelli eder. Allah el-A’la’dr.

(simlerdeki durum anlamnda) i derece derecedir ve bir derecelenme

uygundur. Hüküm sahibi olan suret ile bilfiil var olan yap bunu izhar

etmitir. simler nedeniyle nimetler çoalr, çünkü onlar, kerem hazre-

tidir. Allah’n kendisi ‘salâtf ederken tecelli eden kimdir? Kutsi hadiste

TMamaz benimle kulum arasnda ikiye taksim edilmitir’ denilir. Baka

bir ifadeyle benim ve kulumun konumas için ikiye taksim edilmitir.

O neyi söylerse sen onu söylemisin, senden bir ey isterse sen icabet

edersin. Kul Hakkn kblesiyken Hak kulunun kblesinde bulunur. Bu

itibarla namaz gaib ve ahitte, yani görünende ve görünmeyende bir

hükme sahiptir. Oruç O’na ait iken namaz kuluyla arasnda taksim

edilmitir. Hac ise Hakkn bilinen zikirleridir. Hak sadakay alr, kendi-
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sinde bilfiil bulunmas itibaryla, onu meydana getirene merhameti ne-

deniyle bereketlendirir. Çünkü insann kalbi malnn olduu yerdedir.

Ona baktnda ‘maldr’ demesin! Sadakaya bakan ise hakikatiyle rab-

bine bakm demektir. Böyle bir bak arif ve abid için bütün ibadetler-

de ‘ehadet’ olarak gerçekleir.

Bunlardan birisi de üç yüz altnc bölümden ‘Geceleyin gelen nail

olmay arzular’ bahsidir: Kur’an ehli Allah’n ehli ve O’nun seçkin kul-

lardr. Allah, kendisiyle münacat etsinler diye, onlara kelamm tahsis

etmi, bu nedenle O’nun söylediini söylerler, Hak vastasyla konuur-

lar. Bu durumda kelam, zaman içinde var olmu hadisin (yaratlm)

suretiyle zuhur eden kadimdir. Allah kendilerine tahsis etmi olduu ik-

ram ve lütuflar ölçüünce onlara bolca ihsanda bulunmak üzere gecenin

son üçte birinde gelir. Hz. Peygamber ise yolcunun evine geceleyin

gelmesini yasaklam, bunu unutarak yapmsa hatasn telafi etmesini

söylemitir. Buradaki garip hikmeti aratrdk, belirsizliin ortadan

kalkmasyla bilinmez hikmet kendini göstermi, çirkin fiillerden kay-

naklanan hatal vehimlerin hükümlerinden sarf- nazar edilmitir. Eksik-

liklerden uzaklam erdemli nefislerden bu hususu anlayanlar, perdenin

bulunmas vc zikr-i cemili muhafaza etmek üzere kalmas gerektiini

kabul eder. Bu nedenle Hz. Peygamber bir hadisinde ‘çinizden birisi

bu kirle imtihan edilirse onu örtsün’ demitir.

Bunlardan birisi de üç yüz yedinci bölümden ‘ahit ile mehud,

yani gören ile görülende varlk/vücûd’ bahsidir: Varl ancak müahe-

de ehli bilir, bir cevher bir cevheri ispat eder. Bilgi ve edep ehline göre

en alacak i kadimlik mertebesinde Hakk ‘a'yan(- sabite)’ iken gör-

mektir. Bu esnada onlarn halleri yokluktur vc Hak kendilerini hakikat-

lerine göre temyiz eder. Söz konusu ayrtrma ve temyiz, bir tanm ay-

rtrmas deil, mevcudu görmekle ortaya çkan bir ayrtrmadr. Allah

onlar (dtaki) varlklarna ibraz ettiinde, cevherlerinde tanmlaryla ve

snrlaryla ayrrlar. Dikkatini çektiim hususu iyice inceleyip bakmal

ve örendiini gizlemeksin! Allah dünya âleminde keif ve rüyay ya-

ratmtr. Keif ve rüyada dta gerçeklemelerinden önce varl olma-

yan eyler görülür. Bu itibarla insan kyameti (rüya ve keifte) gerçek-

lemi olarak görür, Hakk da kullar arasnda hüküm verirken görür;

hâlbuki gerçekleen bir kyamet olmad gibi gördüü hallerden her-

hangi birisi de gerçekte görülmemitir. Bu hadiseler daha sonra onun

keif ve rüyada gördüü üzere gerçekleirler. Bu meseleyi iyice incele.
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ben seni yola yönlendirdim. (Bir iin hakikatini aratrmak anlamnda-

ki) tahkik metodu budur, sen de o metoda göre hareket et ki, Hakkn

huzurunda bulunasn!

Bunlardan birisi de üç yüz sekizinci bölümden ‘Tabakalar vastasy-

la tabakadan dar çkmak’ bahsidir: Yaratlmlarn üzerinde bulundu-

u haller Hakkn e’nleri iken onlarn a’yan hallerinin, d varlklar da

e’nlerin bir parçasdr. Gördüüne nasl inanmazsn ki? Üstelik biliyor-

sun ki, Allah görür ve yokluk halinde olduu kadar kadim sübut halin-

de de seni görür. Bu esnada sen kendin için ve O da kendisi için vardr,

yoksa sen O’nunla beraber deilsin. Güne ile dolunay naslsa, sen de

O’nunla öyle berabersin. Allah ‘Her ey yok olucudur™ ayetiyle buna

dikkat çekmitir. Söylediim hususta düün ki kimin helak olacan an-

layasn. Dolunaydan helak olan ksm onun mdr? Böyle olunca

cevheri ve kevni geride kalr. Ayetin devamnda geçen ‘Orun yüzü..'
17

ifadesinin kimle ilgili olduunda tereddüt vardr. Dolunayn vard,

sonra karard, eya perdelendi. Allah cl-Habir olarak ayn tutulduunu

bildirmitir, iki tutulmada da bulunan ayn aydr ve iki varlkta görünen

odur. Bu itibarla kul zuhur eden iken Hak mazhardr.

Bunlardan birisi de üç yüz dokuzuncu bölümden ‘Mertebe ve rüt-

beleri kitaplarla bilmek’ bahsidir: Her mülkün bir perdesi, her evin bir

kaps, her ecelin bir kitab vardr; bu itibarla eceli olmayan kimse yok-

tur. Allah’tan sana gerçei örcunesii dileriz, acele cime! Allah ‘niçin

karlk vermedi?’ demediin sürece sana icabet edecektir. O sana icabet

ettii gibi sen de amel eylemelisin; seni davet edince, icabet et, sana

içirdiinde iç! Allah seni sana ifa vermek üzere davet eder, baki klmak

üzere fani klar. Gerçeklemeyecek olan korkutucu i, Hakk görme es-

nasnda yaratlmn baki kalmasdr. Çocuk dedesinin izlerinde yürür

(dede ile torun arasndaki benzerlik gibi) Allah da bizim görmemiz ve

duymamz (güçlerimiz) olduunu bildirdi. Biz de böyle olduunu an-

cak O’na yaklatktan sonra örenebiliriz. Bize farz kld ilerle Allah

tarafndan seviliriz. O’nu kendisinden bakas görmemitir ve bu ne-

denle O’nu gören göz fani olmaz. Kitaplar vastasyla mertebeleri ve

rütbeleri örenirsin. Bir kitap vardr hapistedir, bir kitap vardr kutsiyet

mertebesindedir. Divann hükmünün de bir zaman vardr. Allah’m zik-

retmeyen bir kavmi vardr.

Bunlardan birisi de üç yüz onuncu bölümden ‘na bilgisi ve kar-

lklardaki (cezalar) eitlik’ bahsidir: Bir dervi pek de insaf göstermeden



40 Fütûhât- Mekkiyye l8

benimle konumutu. Rical’den biri marifet hakknda kendisiyle ko-

numu, o da öyle demi: ‘Bana gelirsek, ben biliyorum da onu bana

öretecek kimdir, onu bilmek lazm’ demi. Bu söz o devirdeki efendi-

ler arasndan anlay sahibi bilginlerin çouna çerin gelmi, o kii ben-

den cevap istemi, bu bölümler açlmtr. Ben bunun için bir ka-

p/bölüm açmadm ve onun için perdeyi de kaldrmadm. Onun bilme-

dii uydu: Her inanç sahibinin kalbinde var ettii ve kendisine inand-

bir ilah vardr. Onlar kyamet günü (Hakk tanmak üzere) alamet

sahibi olan kimseler ve yonttuklarna inananlardr. Allah onlara inan-

dklarndan baka bir surette tecelli ettiinde hayrete düerler ve O’nu

tanmazlar. Onlar sadece kendi inandklarn tanrlarken inandklar

kendilerini tanmaz; çünkü onu var eden bizzat kendileridir. in esas

ve özeti udur: Yaratlm olan yaratan bilemez, ev yapcsn, onu dü-

zenleyen ve tesviye edeni bilmez. Bunu anlamalsn.

Bunlardan birisi de üç yüz on birinci bölümden ‘Peygamberlerin

vastasyla gelen yollar’ bahsidir: eriatça belirlenmi yol'ar, kendilerin-

deki hükmün genel ve toplu olduu yollardr. Onlara hürmet eden ve

gereklerini yerine getirene kendilerinde bulunan verirler, manalarn ik-

ram ederler. Manalarn verildii kii yaratlmlar içinde tannmazken

devrinin allamesidr; onu Bir ve Rahman Allah bilir. Peygamberler yol-

lar açp engebeleri düzletirir, yoldaki güçlüklere boyun edirir, engel-

leri kaldrr, sknt verecek halleri giderirler. Ardndan Allah’n dininin

kolay olduunu bildirmilerdir. Hal böyleyken dini güçletirmeyin! Al-

lah herkesi yapabileceiyle sorumlu tutmu, herkese yapabileceini em-

retmitir. Çünkü kulun maslahat ve faydalarn, derdinin devasn bilen

O’dur. Kim Allah’m eriatna göre amel ederse zararlardan kurtulur,

fayda bulur. Bu itibarla Allah, nasl gidileceini ve hangi yolun rakip

edileceini bilen herkes için bütün eriatlarla hareket eder. Her söz için

eriatn bir ifadesi vardr; b ifade ya onaylar veya onu ortadan kaldrr.

Vahiy esnasnda kitapta hiçbir ey ihmal edilmemi, Hz. Peygamber de

Allah’m kendisiyle gönderdii vahyi gizlcmemitir.

Bunlardan birisi de üç yüz on ikinci bölümden ‘Hakkn sfatn yü-

celtmek üzere yaratklardan acele edenler’ bahsidir: Hakkn ifadan ya-

ratklarnda yaylmken onlar sadece peygamberler ile temiz varisler

bilir. Onlar tanynca cem’e ulatm, onlar bilmekle bize fayda ulat,

ben dc faydalandm. Bu itibarla hemcins olduum bir ahstan onun

kendinden görmeyeceklerini görürüm. Ben O’nunla ayn cins deilim.
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nsan kendisinde gizlenmi ‘göz aydnl’ olacak nimeti bilmez. O ni-

met gördüklerinin en aç ve en belli olandr, fakat mahiyetini bilme-

dii için kendisini tanmaz. Bu nedenle kendisini gördüünde inkâr

eder, onu ona ait olmayan bir yere tar. Allah'n yaratklarnda gizli tu-

zaklar vardr. Onlar ancak Hak ile yürüyenler bilebilir. el-Habir’in bil-

gisinin bir yönü de küçüü büyük vastasyla terbiye ve tedipte kendini

gösterir. Binaenaleyh Allah peygamberine edep öreterek ümmeti ter-

biye etmitir. Ümmet edebe uyarak dilek ve arzularnn yerine gelmesi-

ni talep eder. Demek ki Allah peygamberine hitap ederken maksat

onun gönderildii ümmettir. Bu hususu incelemelisin!

Bunlardan birisi de üç yüz on üçüncü bölümden ‘Eit karlkla

mudu olan uzak kalmaz’ bahsidir: Din günü dünya ve ahiret günü de-

mektir. Suflere göre onun belirli bir güne tahsisi söz konusu deildir

ve bu konuda onlarn delili Allah’tan gelir. Allah u delile onlarn dik-

kaderini çeker: Cahil davrandklarnda, insanlarn ellerinin yaptklar

nedeniyle denizde ve karada bozgun ve fesat ortaya çkar ve Allah yap-

tklarnn bir ksmn onlara bu cezayla ödetir. Allah o cezann -

kendiliinden deil- bir karlk olduunu bildirmitir. Yaratklar ‘yara-

tk’ olmalar itibaryla snanm ve imtihan edilmi deildir. Bu mesele

ancak Allah'n öretmesiyle örenilebilecek idraki güç bir konudur. ki

büyük frka bu hususta görü ayrlna dümü, birisinin caiz ve müm-

kün gördüünü öteki imkânsz kabul etmi, ardk olarak gelmi pey-

gamberler ise bu hususta görü ayrl içinde olmamtr. Söz konusu

frkalardan hiçbiri peygamberin getirdiini hakkyla örenmemiken bu

hususta doru yolu da takip etmemilerdir. Her grup kendi inancm ve

maksadn savunmutur. Üstün tabaka ise öyle deildir: Onlar ileri

dünyada bilenlerdir. Hiçbir ii mertebesinin dna çkartmaz, her eyi

yerli yerine koyarlar. Onlar dünyada insana ac veren bir i ve durum

gördüklerinde, onun -Allah’n sebepsiz yere verdii bir ceza deil- bir

karlk olduunu bilirler.

Bunlardan birisi de üç yüz on dördüncü bölümden ‘Mele-i a’la’nn

dünyada tartmas ve çekimesi* bahsidir: Gerçek maksûd bir iken yö-

nelimler ve niyetler farkl farkldr. Doktor kendisine ac verecek ilaçla

hastaya fayda vermek ister, ac veren bir ilac onun menfaatine hazrlar

ve kendisine uygular. Baka bir vesileyle doktor, iledii bir suçun ceza-

s olmakszn ac çekince bunun sebebini Allah’a sorar. Allah ‘ellerinle

yaptnn cezas’ deyince, doktor ‘ben hastaya ac ilaçlan kullanmasn
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tavsiye ederken ona fayda vermek istedim’ der. Allah
£

Biz de ac veren

cezayla bu husustaki sevap ve ödülle sana fayda verdik’ der. Bütün iler

Allah nezdinde bir hikmete baldr. Sen de tedavi ederken hastaya ezi-

yet vermedin mi? Maksat ayn maksat! Binaenaleyh bunu reddetmeye

imkân yoktur. eriat Mele-i a’la’nn hasmlatm ve çekitiini bildir-

mitir. Buradan o âlemin de tabiat âleminden olduunu anladk. O
âlemi tabiattan uzaklatrmak ve yukar çkartmak istersen, isimlerin

farkllndan söz edersin. Bu da olabilecek en açk imadr.

Bunlardan birisi de üç yüz on beinci bölümden ‘Peygamberlerin

ardk olarak gelmesi ve misillerin yaratlmas’ bahsidir: Belirlenmi

eceller, peygamberlerin yükümlülük ve müjdeleri getirmek üzere, ard-

k ve pe pee gelmelerini gerektirdi. Ecel bitmeseydi, zahirde bir pey-

gamber yeterli olabilirdi. Binaenaleyh devirler deitii için, peygam-

berlerin getirdii yollarda farkllklar gerçeklemi, âlemde mezhepler ve

farkl görüler ortaya çkmtr; bir ksm melekî ruhtan, bir ksm ise fe-

lein dönüünden meydana gelir. Zaman böyle hüküm verirken yasay

koyan kii de söz konusu hükümle ortaya çkar. Bu itibarla maslahatlar

üstün akl sahibi hedefler. Allah söz konusu maslahatlar geçerli sayar,

onlar (gözetmek üzere ortaya konulan nevamis-i hikemiyyeye) riayet

edenlere ikramda bulunur, o hükümleri geçerli kld eriata ilhak eder.

Böylece aklllarn ortaya koyduu hükümlerle (Allah katmdan gelen)

eriat hükümlerini yerine getirenler için, sevapta eitlenir. R durum,

yönelim ve gidilerinde nevamis-i hikemiyye ile eriatlarn denk oldu-

unu gösterir. Hz. Peygamber öyle der:
cKim iyi bir âdet çkartrsa,

onun ve onu yapanlarn ecri kendisine aittir.’ Peygamberler âdet koyma

ve sünnet koyma özelliine sahip olduuna göre ancak emin kii

âdet/sünnet koyabilirken eriat baka bir eriat nesheder. Bunu anlama-

lsn!

Bunlardan birisi de üç yüz on altnc bölümden ‘nsann -dier can-

llarn deil- ihmalkârl’ bahsidir: hmalkâr, kendi menzilini bilmeyip

mertebesinden baka bir yerde tasarrufta bulunduu için ihmalkâr dav-

ranmtr. Rabbi kendisine yaratln verdii gibi insan da nefsine hak-

kn vermi olsayd, iki âlemin imam haline gelirdi. Bu nedenle Hz. b-

rahim hürriyetimden.

.

.’
28

deyince Allah ona: ‘Zalimler ahdime ulaa-

maz’
29

diye karlk verdi. Manalar karanlk yollara benzeyip belirsizle-

ince, onlarda yürüyen kii, hangi yöne yöneleceini bulamaz. Bununla

beraber yürür ve vazgeçmez. Yürürken düen kii anya gittiini öre-
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nir. mam, arif ve bilgili efendi ise ‘imam, imam’ der, elinde kandil, ba-

nda tac vardr. Allah onun halife olduuna hükmetmi, her türlü afet-

ten güvende olduunu söylemitir. Afiyeti veren Allah olduu gibi ifa-

y veren de O’dur.

Bunlardan birisi de üç yüz on yedinci bölümden ‘Cebrail’in getir-

dii vahye Hz. Peygamber’in muttaü olmas’ bahsidir: Gayblere ula-

mak ve onlar örenmek hal ve kalp ehlinin özelliklerinden iken lüb ve

makam sahipleri ise ulalmayan bir duruma sahiptir. Öyle biri (maka-

mna) ulalmayacak ve dengi olmayan biridir. O sübut ve temkin sahi-

biyken -ki bu nedenle halden hale girmez- deimeyen sureder de ona

aittir. Makam sahibi Rabbinin örettii edeple edcplenmi, kalbine ge-

len türlü düüncelere göre seyreder durur. drak mahalli kendisini ta-

maktan aciz kalp nefis de ehlinden olduunu örenmek isterse -ki bu

çetin bir durumdur- hal suretinde gözükür. Bazen varlkla ilgili bir sr

nedeniyle ilahi emirle böyle gözükür. Allah o srr söz konusu kulun

varlna icra etmek istemi, baz Allah adamlarnn onu müahede et-

mesini irade etmi olabilir. Melein en büyük hediyesi onun getirdii

vahye muttali olmak ve ona ulamaktr. Suflere göre i böyledir. Bizim

kabmz ise bu kaptan bakadr. En kâmil keif ise karanlk cismin ar-

dndan görünendir. Çünkü melek bedene girmedii sürece onun sureti

getirdii vahyin (ve ilhamn) kendisidir. Bedene girdiinde ise durum

gören kii için belirsizleir.

Bunlardan birisi de üç yüz on sekizinci bölümden ‘Ik halesinde

bulunmann korkuya düürdüü kimse’ bahsidir: Aydnlk iki cisim -iki

gözü olan için- halede snrlanrken ayn zamanda hale o ikisinden ve

onlarn nlarndan var olur. Demek ki o ikisini snrlayan kendilerin-

den bakas deildir. Bu durumda onlar ipek böceine veya izzet ve ik-

tidar sahibi birisine benzer. ktidar sahibi izzetinden kendi korusunda

kalr ve gören ile âmâ onu idrak etmede birdir; ortaya çkmaz ki görül-

sün! Görünseydi bile, en yüce makam kendisine ulamay imkânszlat-

rrd. ‘Allah göklerin ve yerin nurudur.’
30

Böylece nlar yüksei ve aa-
y doldurmu, boluun bittii yerde hale meydana gelmi, onun içeri-

sinde ise doluluk gerçeklemitir. Bu durum kuatc hale yönünden

gerçeklemitir. Allah, basit veya bileik olmak üzere bulunduumuz

her yerde bizimle beraberdir. Biz O’nun dna çkmadk, göklerde ve

yerdeki her ey O’nun yaratklardr. lerin ne kadar hikmetli olduuna
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baknz! Allah gönülleri aciz brakmtr. ‘Bürün i Allah'a döner
531

ayeti-

ni okumalsn!

Bunlardan birisi de üç yüz on dokuzuncu bölümden ‘En doruyu

aratrrken en çetinle imtihan olmak’ bahsidir: En doru söz, indirilmi

kitaplarda ve peygamberlerin getirdii temiz sayfalarda bulunan sözdür.

Hiçbir tenzihin bile ulaamayaca kadar münezzeh olsalar dahi, hiçbir

tebihin kendisine benzemedii bir tebihe inmilerdir. Bu sayede ayet-

ler peygamber diliyle inmi, peygamber de onlar kavminin lisanyla

tebli ermi, melein getirdii vahyin srerini ise zikretmemirir. Acaba

o -bu ikisinin benzeri olmayan- üçüncü bir ey midir, yoksa ortak m-
dr? Her halükarda bu konudaki mesele belirsizdir, çünkü ibareler bi-

zimken, kelam ise bize deil Allah’a aittir. O halde indirilmi olan ne-

dir? Manalar nazil olmaz. bareler ise, bu durumda o ilahi söz deildir.

Söz ise, o da yaratlmn lafz deildir; hâlbuki hiç kukusuz lafzdr.

Hal bövleyken gayb nerede, ahadet nerededir? lahi söz delil ise, nasl

olur da en güçlü delil olur? Bundan baka söylenmi bir söz yoktur. Bu

düünceler ekilci âlimlerce bilinir. Sen ise meselenin hakikatini aratr,

fakat onu dile getirme!

Bunlardan birisi de üç yüz yirminci bölümden ‘lhamda ilham vas-

tasyla korunmulük’ bahsidir: lham koruyucu vastasyla muhafaza

edilen, gece bekçisi tarafndan gözetilendir. Sürekli vah eden hilim sa-

hibi, O’ndan baka koruyucu tanmaz. Fakat edep aradaki ba ve nis-

petlerden sadece takva nispetini izhar etmeyi iktiza eder. Onda en güçlü

koruma ve saknmann kokusu bulunur; söylenmese bile, bu durum

açktr. Bazen bildirdii bir eyi belirsiz brakm ve onu hayale brak-

mamtr. Korunmuluk bekçilik makam olunca, muhafza yönelme-

mitir. Fakat Mabud gayret harcamay talep etmitir. O dilediini yapar

ve bu da O’nu diledii ilerdendir. Allah bildiini diler, orada buluna-

nn (ayn- sabite) kendisine verdiini bilir.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi birinci bölümden ‘Yaratlmlar

Hakkn davetini nasl reddeder’ bahsidir: Davetin sureti kendisine dön-

dürülmü ve reddedilmitir. Baka bir ifadeyle kendi kab ona iade

edilmitir. Bu durum sesin yanklanmasna benzer. Sesin yanks duyu-

lunca baran kii onun baka bir ses olduunu zanneder. Hâlbuki o ses

kendi sesinden baka bir ey deildir; ses duyulunca yank da ortaya

çkm, sesin sahibi dc onun baka bir ses olduunu zannetmitir, hâl-

buki kendisidir. Yank her yerde ayn yank olmad gibi, böyle bir id-
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rak de her insan için gerçeklemez, yarta öne geçenlerden olsa bile,

kendisinden ayr ve özel bir istidattan meydana gelir: Allah’n kendisi

bir olsa bile, inançlar O’nu farkllatrm, ayrtrm, birletirmi, ta-

savvur etmi ve ina etmitir. Bununla birlikte kendiliinde O dei-

mez, halden hale girmez. Baklan yerlerde görme organ olan göz, O’nu

böyle görür, sonra mekân kendisini snrlar, bir gözden baka bir göze

deimek özelliiyle tanmlar. O’nun hakknda ancak uyank kii hayre-

te düerken bu uyarnn farkna ise tenzih ve tebihi birletiren varabi-

lir; sadece tenzih eden veya sadece tqbih eden hataya düer. Tenzih ile

tebihi birletirmek, akl ile duyu arasndaki hayale benzer. Bu itibarla

hayalin yeri nefistir, çünkü o, birletirici bir berzahtr. Baka bir ifadey-

le nefis, günah ile takvay kendinde birletirir.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi ikinci bölümden ‘Bütün mezhep-

lere yönelen ve onlar benimseyenin durumu’ bahsidir: Her mezhebi

benimseyen hangi yolda olduuna deer vermez. Gittii yolun dna
çkan elbisesinden soyunmu, verdii sözü bozan kii ise deerli nefsini

çirkin nefislerin hükmü altna sokmu, onlarn etkisine açm demektir.

Aslan himmeti yüksek olduu için kendi ormann brakmaz. Vahi

hayvanlar güruhu kendisine gelip giderken aslan kendi korunmu me-

kânna balanm ve âk olmutur. Onlar kavga eden ve kendilerini ko-

rumaya çalan hayvanlardr. Baknz! Hükümdarn meclisinde münaza-

ra yapan iki kii sözü ele geçirmek üzere çekiirlerken cemaatin önderi

kendi yerinde sakin ve sessiz bir ekilde oturur. Münazara edenler onun

sözünü daha iyi anlamak için birbirleriyle yarrlar ve tartrlar. Önder

bir söz söylese, o söz, tartmay bitiren nihai söz haline gelir, çünkü

önder asl olan kiidir. Orada bulunanlardan herhangi birisi kendisiyle

tarasa ve ona itiraz etse, saygszlk yapm olur, böyle biri edepli dav-

ranmaya davet edilir.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi üçüncü bölümden ‘Rivayette teva-

türün gerçeklemesi ve ravlerin çoalmas’ bahsidir: Din ve inanç sa-

hipleri ayn fikirde uzlar, Allah ise gölgeler içerisinde hüküm vermek

üzere gelir. Kastedilen fer’in asla irca edilmesidir. Burada illetler ortaya

çkarken ayn zamanda knanan ve övülen tartmalar ortaya çkar. Yö-

neticiler ve kudret sahipleri seçilmi olarak bulunurken görevliler onla-

rn etrafndadr.

Sanki bir ku var balarnda da!

Zulüm korkusu deil, sayg korkusudur o
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Onlar -gaybet ehli deil- heybet ehlidir. Onlar -çadrdakiler deil-

vecd ve vücud ehlidir. Kitaplar havada uçuur, mertebeler ayrr; bir

ksm inancnn gücü nedeniyle sa elinden alr kitabn, bir ksm, ih-

mali nedeniyle sol elinden alr, bir ksm ise gerçei bilmedii için ar-

dndan alr. Onlara peygamber geldiinde vahyi arkalarna atm ve onu

ucuza satm, bu alm ve satm ahirette kötülük olarak ortaya çkmtr.
Onlar canlarn ne kötü ey karlnda satmlardr, keke bilselerdi!

Onlar deersiz karlnda deerliyi satan aldanm tüccarlardr.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi dördüncü bölümden ‘Yazlann ve

nasl tertip edildiinin bilinmesi’ bahsidir: Yaz bilene ve tertip hikmet

ehline aittir; bilgisini hakka’l-yakîn örenmezden hikmeti tertip ede-

mezsin. Allah’n yaratklar hakkmdaki bilgisini örenince, hikmetini

O’nun rzasna uygun bir ekilde tertip edebilirsin. Birinci bakla bakan

kimse ‘yap’ veya ‘yapma’ gibi emir ve yasaklar karsnda hayrete düer;

bununla birlikte emir ve yasaklar hikmetin ortaya çkard iler kapsa-

mndadr. Bu durumda bilmi fakat hüküm veren ezeli kaderde bir etki-

sini görmemitir. Bilinmeyen belirsiz sr bu demektir. Onun bildiini

ve bilgisini gizlediini varsayabiliriz. Öyleyse zorunluluk ile özgürlük

nasl uzlatrlacaklar? Snrllk nerede ve kudret nerede, tedbir nerede

ve kaderlerin ilemesi nerededir? Su ile ate mühim bir i nedeniyle bir-

birine kavuur. Banda ate bulunan bir âlem! Allah’a yakn kimseler

bnu bilirken ehrar onu bilemez. Veya öyle anlatabiliriz: Tozlar kal-

knca insan altndakinin atn yoksa eek mi olduunu örenirdi.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi beinci bölümden ‘Mülkte mül-

kün mülkü’ bahsidir: Kavmin hizmetkâr onlarn efendisi olduuna gö-

re kavim hükümdar ve sahiptir. simler olmasayd, efendi, köle ve

memlûk haline gelmezdi. Hüküm isimlere ait olunca, kendi isminin

hükmüyle adlandrlan zulüm ortadan kalkmtr. Bunn farkna varma-

lsn, her isim, kendisiyle dua edildiinde, icabet eder. smin mertebesi-

nin ne kadar srra sahip olduuna ve zahirdeki tesirine baknz! Allah

kendisine dua edene icabet eder ve ancak isimleriyle O’a dua edilir.

Bu, Allahü veli ve nebilerinin ilmidir. Efendi kendi sözüyle kula hiz-

met ederken kul haliyle efendiye hizmet eder. Hal dili söz dilinden daha

açk ve bellidir, çünkü sözlerin içerdii hükümler hal karinesinden ö-
renilir. Çünkü bilhassa naslarda olmak üzere stlahn her bölümde ve

bahiste bir anahtar olmaz. Bu bilgi sayesinde genel özelden ayrr. Al-
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lah’n kürsüler üzerinde gelinler gibi duran adamlar vardr ki onlar

bilmedikleri yönden yer ve içerler.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi altnc bölümden ‘Yaratklarn

Hakka kar direnmesi ve kar koymas’ bahsidir: Mukavemet övülen

bir ile gerçekleirse yaratlmlar övülürken bazen knanan bir ile ger-

çekleir ve bu durumda knanrlar. Bir grup (Hz. Eyyûb gibi) ‘bize za-

rar temas etti’ deseler bile sabrla Allah’a mukavemet ederken bir ksm
kadere rza ve teslimiyetle O’na mukavemet ederler. Saadete ermi kul

Allah’n karsnda O’nun irade ettii ekilde durandr: Çekimesini is-

terse çekiir, kendisinden sknty uzaklatrmasn isterse uzaklatrr.

Binaenaleyh kul ondan istenildii üzere davranr, yoksa kendisinden or-

taya çkt eküde hareket etmez. Kullan Allah’a kar cüretli hale geti-

ren ey, onlarn halleri ve peygamberlerin vahiylerde getirdii bilgiler-

dir. Hakkn (kulun tövbesiyle) sevinmesi olmasayd, tövbekar hayrete

dümezdi. Rabbani nee olmasayd, (mescide devaml olan kii) gelen

ve giden diye nitelenmez, Fail münfaildir, fakat münfail sebebiyle mün-

faildir.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi yedinci bölümden ‘Efendi ve kö-

lede özgürlük snrllktr’ bahsidir: Ruh bedende olduu sürece kabrin-

de gömülü bir ölüdür. Bir ksm gelin gibi uyurken bir ksm hapisteki

gibi uyur. Her biri snrl ve balyken birisi hüsrana uramken öteki

desteklenmitir. Ölümle birlikte hare getirilip kabirdckiicr diriltildi-

inde, kendisinden ayrm olduu aslna döner ve kavuur. Bu neden-

le üstünlüü belli olup açk mucizelerle peygamberlii sabit olan kii

öyle demitir: ‘Ölen kiinin kyameti kopmutur.’ Kastedilen küçük k-

yamettir. Daha sonra büyük kyametten söz edeceiz. Büyük kyamet

nefisler ile bedenlerin çiftletirilmesiyle gerçekleir, çünkü ölümle birlik-

te ‘imkân’ hükmü onlardan gitmemitir. Baka bir ifadeyle ölümle bir-

likte beden ile ruh arasnda gerçekleen boanma ‘ric’i talak’ mesabesin-

deyken hüküm er’î bir hükümdür. Sözü edilen kyamet, büyük kya-

mettir. Büyük kyamet adeta tekrar kabre dönmek gibidir, fakat hükmü
kabirdekiyle bir deildir. Böyle bir vehimde bulunan kii ‘bu, ztyanh bir

dönütür’*
2
der. Büyük kyamet ile küçük kyamet arasndaki benzetme,

benzersizlikte yaplmtr, fakat eklen birdir.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi sekizinci bölümden ‘Herkes hak-

knda maln ve çocuun fitne olmas’ bahsidir: Malda kendine çekme ve

meylettirme özellii bulunmasayd, adamlar ayrmaz, çocuk cierpare
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olmasayd onun ehrin sakinlerinden olduu anlalmazd. Herkes ço-

cuuna efkat göstersin diye Allah onu cierde yaratt. Çocua efkat

gösteren hiç kukusuz Hakkn tevik ettii ie uymu demektir; Hakka

uymayan ise efkat göstermemi demektir. Bununla birlikte illetin sabit

olmas her durumda otoritesinin ortaya çkmasn gerektirmez. Bu iti-

barla Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yaratmken bir ksmmz
Allah nasipsiz klm ve O’nun efendi olduunu dile getirememitir. Bir

ksmmz tek bana O’nu efendi kabul ederek ibadeti O’na tahsis ede-

memitir. Bununla beraber illet sabittir, fakat herkes bu illeti gerçekle-

tirememitir. mtihanlar fiuclere ilave durumlar deil, bizzat fitnelerin

kendisi ve varldr. Maln fazlasm istemek derman olmayan bir has-

talktr. Temenni edileni zengin-tasadduk edene ilhak etmekle kalan

kimse, gerçei olduu hal üzere bilir, bu sebeple çou istemez.

Bunlardan birisi de üç yüz yirmi dokuzuncu bölümden ‘Münafk

muvafktr’ bahsidir: Münafk hakikatlerin verisi nedeniyle muvafk ol-

mutur. Bu iribarla münafk iki yüz sahibidir, çünkü ii çift görmü, Al-

lah ise her eyi çift yaratmtr. Alem ilahi sürenedir. Böyleyken nereye

gidiyorsunuz? Hakikati iki yol arasnda duran iki göz sahibi görebilir.

Zevk ve nazar sahibi ‘O’nun benzeri bir ey yoktur, O duyan ve görelidir™

ayetinin bilgisiyle nitelenirse, Hiç kukusuz, ayetteki göz aydnl gizli

srlar ortaya çkartr ve hakka’l-yakîn bir ekilde örenir, tenzih ve te-

bihi birletirir. Böyle birinin makam en nezih yaknlk anlamndaki

kurbiyettir. O halde çar nifaktr ve nifak ehlinden baka kimse isabet

etmemitir.

Bir gün Yemenli birini görsen Yemenlisin

Baka bir beldeden birini görsen oralsn

‘Bulunduunuz her yerde Allah sizinle beraberdir.™ Bununla beraber

inançlar farkl farkldr; farkllk birin çokluudur. Allah’ farkl inanç-

larda ancak bu genilie sahip kii tanyabilir.

Bunlardan birisi de üç yüz otuzuncu bölümden ‘Akam ve sabahle-

yin davete icabet’ bahsidir: Allah cemaat mescitlerinde kullarnn ibâdet

etmesini irade edince, duyanlar ve kulak sahipleri için ezan okunmasn

emretti; kula olmayan daveti duysa bile iitemez. inayete mazhar olan

ile olmayar burada ayrr ve farkllar. Davete icabet eden idrak eden

bir kulaa sahiptir. Davette mutlak birlik anlamndaki ahadiyetin tesiri

olmad kadar aacmda da bir meyvesi yoktur. ‘Aliahu ekber’ derece-
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lendirme bildirirken ‘Allah'tan baka ilah yoktur’ ayrtmcdr. Bu iti-

barla peygamberlik vuslat ve kavumadan ayrma anlam tar. Ezan-

daki ‘haydi’ ifadeleri mukabele demektir. Nida ise uzakla iaret eder.

Ezan doruluk ve rüt halinin genel olmadnn delilidir. Vakitlere ria-

yet edenler vakd bilenlerdir. Ezan varlklarn . kendisini megul ettii

kimseye emredilmitir. Herkes meguldür, çünkü herkes asl itibariyle

edilgen ve münfaildir.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz birinci bölümden ‘Ticaret kazanca

ve zarara açktr5
bahsidir: Sefer ticaretleri arman ve seçilenlere aittir.

Onlardan dolay seferlerde namaz farz klnmnr. Mukim tacirler ikram

ve ihsan sahibiyken ayn zamanda kendilerinden örendikleri ve aldkla-

r bilgilerde yolcularn örencileridir. Kimin ticareti kazançlysa, doru-

ya ulam demek iken kimin ticareti zararl olursa haddi am demek-

tir. Kimin yolculuu Allah’a doru olur ve O’na ularsa, onun Allah

katndan elde edecei kazançlan kimse bilemez ve ihata edemez. Müca

hit tacirdir. Bazen Allah günahkâr biri vastasyla dinine yardm edebi

lir. Öyle biri fazilet itibaryla (savataki) araç gereç mesabesindedir

Yoksa araçlarn kendileri için hazrland mücahider gibi deildir. Ka
zançlar nimet bilme! Onlar hazrlk yapanlar için anahtar mesabesinde

dir. O anahtar vastasyla kap açlr ki, facir kiinin kazançtaki pay

odur. Mukim tacir arzusu kalmayan kiidir, dükkânna gider, mekân

kabul eder ve imkândan olabüecek hususlar dile getirir. Bir mekân ta-

lep etmekle mertebe ortaya çkar.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz ikinci bölümden ‘mtihan esnasn-

da kii zayf kalr veya güçlenir
5
bahsidir:

Korkak bir yerde tek bana kalnca

Tek banayken silah ve kalkan ister

Akranlar bir araya gelince imtihan gerçekleir. Cesur öne atlrken

korkak geri kalr. Atlgan ihsan elde eder, geride kalan hüsrana urar.

Bunun istisnas bir savaç gruba katlmak veya savamak için yön de-

itirmek üzere geri çekilenlerdir. Böyle biri adamlarn kahramanlarn-

dan olduu kadar aym zamanda eriatta belirlenmi tuzak ve hile kuran-

lardandr. O esnada kötü görünse bile, sava hile demektir. Akbet ise

savaann cihattaki maksad ve iradesine göre ortaya çkar. man iddias

ölçüünce imtihan gerçekleir. Mümin sadece ahiret yurdunda emniye-
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reyken burada sürekli ‘seçilme
5

halindedir; ya yerleme yurdunu veya

azap yurdunu seçer. Bedbahtlarn.yeri yerleme yurdu deildir.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz üçüncü bölümden ‘ar, yani ba-

kasn tercih etmek srlan bilenlerin özellii deildir’ bahsidir: Sana ait

olan bir eyi uzaklatramazsn. Sana ait olmayan ise engelleme gücüne

sahip deilsin. Hal böyleyken iar nerede kalmtr? Her ey bir ema-

net! Senden alnmazdan önce veya kendisine hainlik etmeden emaneti

sahibine ulanrmal, onu gönül rzasyla ehline ulatrp rabbinin rzas-

n kazanmalsn. Onlar ölü bile olsalar diri saylan kimselerdir:

Allah’n öyle bir kavmi var ki Hakkn varl onlarn ta kendisi

Yaasa da ölseler de hayattadr onlar

zzet sahibidirler, bilmezler kim olduklarn

Hangi haldedirler, onu da bilmezler

Ancak ölüm vaktinde bilinir halleri

Onlar bizim selejlerimiz, efendilerimiz

Öldüklerinde izlerini takip ederiz onlarn

Sufileri uyku veya uyanklk tutmaz

Ölseler bile koruma zor gelmez onlara

Onlar görürsün, karanlk örtüsü çekilmi üzerlerine

Gözler göremez artk onlar; sanki ayaktadrlar ölürken

Güne güzelliklerini izhar etseydi onlarn

Yemin ederdim ki, onlar ölmemi kimselerdir

Sen de tasdik edersin, Allah haber vermitir bize:

Onlarn benzerleri -yemin olsun ki- ölmemitir

Diridir onlar: ne ölüm bilirler, ne bir savata ölürler

Onlar mihraplarnda sarho görsen

Ölseler bile hayattadrlar dersin

Allah onlara ikram etmi ve ereflendirmi

öldüklerinde hayat vermi onlara

Onlar keifle görürsün, ba’s edilmi iken

Hâlbuki ölmemiterdi ve kabre konmamlard

Bunlardan birisi de üç yüz otuz dördüncü bölümden ‘Hak velayete

mazhar olan ariflere her alamette tecelli eder’ bahsidir: Allah’n bir su-

rette zuhuru o suretin ulviliine delil iken sureti bilen için suretin genel

olduu hakknda inkâr edilemez bir delildir. Allah adamlar amellerin-

deki hallerine göre farkllarlar; kimin ayanda ‘topallk’ bulunursa,
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hiç kukusuz, saadet mertebesinden azledilir. Hayrlara koan ise gayret

eden ve çalandr. Böyle bir insan idrak eden bir kulan sahibidir. Öl-

çülü giden ise cehdettii ve çalt ölçüde azna ekleme yapm kii-

dir. Ayette geçen ‘zalim’ ise hükme konu olandr, hüküm veren deil-

dir. Kitap hepsini içerse bile, onlarm arasnda üstün, daha üstün olanlar

vardr. Her biri varistir, çünkü herkes ahiretinin bekçisidir. Oklarn sa-

hipleri derece derecedir; bir ksm az amel edenler, bir ksm ameli ço-

altanlardr. Farzlar hakknda sorumluluun kalkacam söyleyenin

söyledii hakknda bir bilgisi yoktur. Çünkü sözünün gereine göre

amel eden amelin ortadan kalkacan söylemez.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz beinci -bölümden ‘Halife atamak

bir muhalefettir’ bahsidir: Vekâletten söz etmek, kaderin ve yazgnn

hakknda hüküm verdii ilerden biridir. Bu itibarla kitap olmasayd

vekiller olmayacakt. Gittii yol hakknda delil ortaya koymuken kötü

yolu tutana almaz; alacak olan, kendisini halife atayan vekil edin-

mektir (‘Allah' vekil edinin’ ayetine telmih!). Rabbani emir olmasayd,

kevndeki edep böyle bir eyi reddederdi. nsanlar edep mahallerini ne

kadar da az biliyor! Onlar saygszla götüren dc edebi bilmemektir.

Zahirde ve batnda hüküm mertebelere aittir. Bazen edebi terk edep

olabilirken sebebi terk etmek de sebeplilik haline gelebilir. Sebepler Al-

lah tarafndan ortaya konulduuna göre kimse onlar ortadan kaldra-

maz; onlar kaldrmay savunana rabbinin gazab ular. Öyle biri se

heplerin kalkt iddias nedeniyle snanr, snanmakla yüce dereceler el-

de edebilir. Bu itibarla insan snanmay ortadan kaldramaz. Bunun ne-

deni kiinin dince belirlenmi amellerle ve peygambere uymakla mükel-

lef olmasdr. Demek ki insan sebebi kaldrrken, sebebi savunmu de-

mektir.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz altnc bölümden ‘Kalpler sr bilgi-

lerinin ve nurlarnn dütüü yerlerdir’ bahsidir: Vakalar velilere ve va-

hiy peygamberlere aittir. Bununla beraber peygamber ve peygamber

olmayanlar için misaller (temsilî suretler) gerçekleebilir. Melekler sü-

rekli cem’ ve tafsil ehli olanlarn kalplerine inerken sadece bir nebi veya

resule eriat getirirler. Bu itibarla peygamberlik (risalet) ve nebilik devri

geçmi, geride ilham kalmtr. Tasavvur edilmi bir hüküm getiren il-

ham, eriata dair verilen ve sabit olmu bîr haberle ilgili olabilir. Veli o

bilgiye itimat eder, onunla amel edebilir, (hadis ilminin ölçülerine gö-

re) zahirde rivayet zinciri zayf olsa bile söz konusu haber dorudur.
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Ancak zahirde sahih olan bir hadisin zayflm gösteren bir ilham da

gelebilir. Böyle bir ilhamn geldii kimsenin onunla ameli kukuya yol

açarken söz konusu kii ayn menzile sahip olmayan tepkisini kazanr.

Binaenaleyh (Hakka) ulatktan sonra bedbaht olanlardan olma!

Bunlardan birisi de üç yüz otuz yedinci bölümden ‘nsan Rah-

man’n suretinde yaratlmtr’ bahsidir: Allah merhamet eden kullarna

merhamet eder. ‘Yerdekilere merhamet edin, göktekiler de size merha-

met etsin.’ Rahim, Rahman’dan bir daldr; o dal insann üzerinde yara-

tld suret demektir. Onu ‘kavuturan’ vuslata ermitir. Zaten onu ka-

vuturmak vuslata ermenin ta kendisidir. Kim onu keserse, ayrm ve

koparmtr. Bu da (ilahi suretten) ayrlmann ta kendisidir. Rahman o

sureti ayran, insan ise kavuturandr, çünkü dal parça demektir. Bura-

daki imtihana dikkat ediniz! Susam ve vali, vah diyen biri nezdinde

Allah’n ahlakyla ahlaklanmak nerededir? Dal kesen ‘ahlaklanm’ iken

birletiren Hakkn eriattaki emirlerini yerine getirmi demektir. Ahlak-

l olabilmek için dal kesmelisin. Buna mukabil tahakkuk sahibi olabil-

men için onu Hakka balamaksn. Allah böyle yapm, vahiy de bize

bunu bildirmitir. Sfadarla böyle ahlaklannazsan akdi ve ba yerine

getirmemi saylrsn. Rahim Rahman’dan bir dal olduu kadar senden

de bir daldr. Senden kestiini almas için sen de kendisinden kesilmi

olan almalsn! Helal sihir budur, yoksa kadnlarn söyledikleri gibi de-

ildir. Onlar karanlklar içinde domamlar, kilitler içinde ahit olma-

mlardr.

Bunlardan birisi de üç yüz otuz sekizinci bölümden ‘Ay ortasndaki

üç gün dolunaylar çift yapar’ bahsidir: Hilal köken itibaryla tek iken

görünürken çift olarak görülür. (Ay anlamndaki) Kamer ise nas ile be-

lirtildiine göre suret sahibidir ve art ve eksilmeyle ölçüsü deiir.

Çünkü mirac üzerinde geri dönmemi olsa bile, kendi minhac ve yolu

üzerindedir. Bu itibarla her dönü, dürülme deil, dönmedir. Aym orta

günleri ise gözün algladndan baka bir tarzda dolunay çift yapar.

Bu durumda Hak onu silinme özelliiyle nitelemitir. ki yüze sahip

olan kendi zatyla kendini ikiye döndürür. Öyle biri bizatihi berzah sa-

ylr ve kabrindeki bir ölüye benzer. Kabirdeki ölü gören ve duyan için

ölüyken münker ve nekir melekleri için canldr. Bu itibarla ölü, konu-

an-susan, diri-ölüdür. Aydnlattn karartm, ortaya çkarttn giz-

lemitir. Yaratklar karsnda Hakkn sureti, dolunay vaktinde günein

ufkundan douuna benzer.
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Bunlardan birisi de üç yüz otuz dokuzuncu bölümden Temenni-

nin gerçeklemesi için görmenin tekrarlanmas’ bahsidir: Tanmlar ben-

zerlere nüfiz ettiinde, ayn eylerin tekrarland söylendi. Bu konu,

belirsizliin bulunduu bir meseledir. Gözle idrak edilen bir ey/durum

ikinci vakitte ayn ey midir, deil midir? Yoksa idrak edilmi o sabit

ey, kaybolmu, ortadan kalkm ve sonra geri dönmü ve böylece tek-

rarlanm mdr? Bir eyin idrakteki durumu günqin geri dönüündeki

gibiyse, ortada karklk bulunmaz. Çünkü kendisini bilip bu hususta

cahil olmayan için günein sabit bir yeri ve bir durumda istikrar söz

konusu deildir. Bununla beraber meseleye iman ile bakan ye haberle

bilen için, günein bir karar yeri vardr. Bu nedenle de güne batt
yerden anszm doar. Bununla beraber hareketi kaybolmaz, fakat ken-

disiyle bereketleri (nlar) arama perde girer. Artk günein (batdan)

doumuyla birlikte, iman fayda vermedii gibi amel de fayda vermez.

Bu durumda amel sahipleri tembellere katlr. Rabbini defalarca görür-

sün de tekrar olduunu düünmezsin. Binaenaleyh yollarn ortadan

kalkmasyla birlikte benzerler silinir gider.

Bunlardan birisi de üç yüz krknc bölümden ‘Yeryüzü konulmu
bir beik, gök ise yükseltilmi çatdr5

bahsidir: Iklar olmasayd gölge-

lenmek talep edilmez, kesif varlklardan gölgeler ortaya çkmazd. De-

mek ki bu, gerçek bir nikâh, görülen gelin, akdedilmi yazgdr. Ey

iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. Ar içinde ferin bulunmas

gerekir. O konulmu beik iken sen yükseltilmi çatsn. Aranzda dikili

bir sütun vardr ve ‘yedi güçlü’ o sütuna dayanr. Fakat gözlerden per-

delidir ve gayblere katlmtr. Onu bilfiil var edenin sözünü duymadn
m? ‘Göü gördüünüz bir direk olmakszn var etmitir.’ Allah direi

olumsuzlamam, sadece herkesin göremeyeceini belirtmitir. Binaena-

leyh göü ayakta tutan biri olmaldr. O da el-Maiik’tir. Kendisi varlk-

tan ayrlmakla göün ortadan kalkmasna yol açan kimse göün örtülü

direidir. O da kuatc varlk olan insan- kâmil’den bakas deildir.

Insan- kâmil ‘Allah’ dediinde, bu sözü bütün azlarn vekili olarak

söyler. Binaenaleyh insan- kâmil nazargâh- ilahi ve (her eyin varl-
nn) kendisine dayand varlktr.

Bunlardan birisi de üç yüz krk birinci bölümden ‘Rüzgâr rüknü

kanatllarn gezindii bir yerdir
5
halisidir: Rüzgâr Allah katnda mute-

ber bir eydir. Göz rüzgârn bulutu hareket ettirdiini görürken gerçek-

te bulutlar sürükleyen Allah’tr.
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Rahman sürükler bulutlar

Göz rüzgâr hareket ettirdi zannederken

Naib kimdir? O elik eden ve arkadatr. Sen istediin kiiyi naib

kabul edebilirsin; dilersen görünmeyeni (gaib), dilersen rüzgârla var

olan! (Rüzgârla) yardm ve ykm ortaya çkm, eserler farkllamtr.

Bütün bu farkl ileri yapan varlk tek bir varlktr ve bazen fayda verir,

bazen bozar; kandili söndürür, atei tututurur. Hâlbuki esintiler tek

bir varlktan ortaya çkarken onlarn eserleri farkllar.
‘

Burada basiret

sahipleri için ibret vardr ,’
35 Rüzgârn fiillerindeki bu farkllk, ulat

mahallin istidadndaki farkllktan kaynaklanr. Bunu bilen kii, dinlerin

ve mezheplerin farklln örenir. Bu itibarla her din bir mezheptir.

‘unlara ve unlara Rabbinin ihsanndan yardm ederiz.’ Burada Allah

kendisini arzularn mesabesine indirdi. Rüzgâr tututurucu özelliiyle

atee yardm ederken kandile de söndürmek üzere ular. Buradaki fark-

llkla eyann hakikatlerini anlam oluruz. Eyann hakikatlerini tahkik

eden, saadete ermi insanlarn hayat üzere yaar. Sen de emin kimse-

lerden ol, ilahi srlardan her birisini -ima yoluyla ifade ederek- ehline b-

rak! Allah onlar izhara kadirdir. Fakat onlarn klaryla kendüerini

perdelemitir.

Bunlardan birisi de üç yüz krk ikinci bölümden ‘hata eden ye edi-

lende bileii ve basiti bilmek’ bahsidir:
‘

Allah her eyi bilgisiyle ihata et-

mitir Bunu ancak Allah’n anlay gücü ihsan ettii kimse anlayabilir.

Ancak bir mana olduunda her eyi ihata etmekten söz edilir, bu sözü

bizden aktarnz! hata mesabeden uzak olduu ölçüde, hiç kukusuz,

bu tamlktan uzaklar. Böyle bir ihata ancak içerdii eylerle snrl bir

ihatadr ve o ihata belirsizdir. Basit bileii ihata edemez, çünkü basit

bileik olmaz.

Basite göre basit, basittir

îhata ederken görülse bile ihata edilmitir

Basit ihata edilmitir -çünkü kalp kendisini sdrmtr-, ayn za-

manda ihata edendir -çünkü (Ar’a) istiva etmitir-. Bu itibarla Hak iki

durumdadr. Fakat hakikat öyle bir durumu anlatmak üzere misal ver-

meyi engeller. Hiçbir ey hakikatinin dna çkmaz veya kimse onu yo-

lundan uzaklatramaz. Zeki ve akll insanlarn ahit olduu üzere, var-

lkta sadece terkip ve bileiklik vardr. Bir zat, ancak zat gerei öre-

nirsin. Onun zatn ise d varl itibaryla bilebilirsin. Hak zat gerei
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ilahtr ve ‘bakas’ sabit olabilsin diye üzerinde ilah olaca biri bulun-

maldr. Baka, hakikate (ayn) ilave bir hükmün varln ister. Bu du-

rumda ikinin aklî varl nedeniyle âlemde terkip kaçnlmazdr. Baka
bir ifadeyle, gözü olana gizli kalmad gibi, varlkta iki ey bulunmal-

dr.

Bunlardan birisi de üç yüz krk üçüncü bölümden ‘Aydnlatc lam-

ba karsnda edepteki snrlamann bilinmesi’ bahsidir: Sureler yazdr-

lr, ayetler okunurken sus ve dinle ki, belki anlay gücü ihsan edilir ve

tövbe edebilirsin. Bilmelisin ki Hakka dönersen örenirsin! Sureler

hakknda kendisine müdahale edersen, onlar anlamaktan mahrum b-

raklrsn. Sen evine çekil, ölümün için hazrlan, ölüm hakknda düün,

sesini ks! Kerem sahibi insanlar konuurken yüksek sesle konumay
sevmezler, çünkü açklk zuhur ve görünmek demektir. Onlar ise tekli-

in ve gizliliin ehlidir. Bununla beraber onlar nurdur. Yoksa onlarn

gizlenmeleri zuhurlarnn iddetinden mi kaynaklanmtr?

Haber verin bana, haber verin: tahkik ediniz

Benim yoluma yönelin hepiniz

Size söylediim üzere olunca

Biliniz ki yoldan çkmazsnz

Öncelii elde edersiniz o zaman

Önde gitmeyen için önde giden böyledir

Allah gözden perdenin kaldrlacan söylemitir. Bu perde nedir

ki, kendisi kalktnda böyle bir ihsan gelir? Yakn olan -ahitte ve gaip-

te- elik eden ve arkada olandr. Kendisiyle beraber olann kadrini n-

len onun emrettiklerini ifa eder. Marifet ehline göre yakn kii bir nite-

liktedir. Sen de ona elik ederken söz konusu nitelii dikkate al ve ona

ihanetten kaçn! Baz görülere göre arkadaa ihanet edilir. Hâlbuki Hz.

Peygamber teslim olarak gelenin Müslümanln ve onun arkadaln
kabul etmi, onun ihanetini kabul etmemitir. ‘Sizin için Allah’n pey-

gamberinde güzel örnek vardr."
37 Hz. Peygamber sözü dinleyen ve en

güzeline uyan için en güzel örnektir.

Bunlardan birisi de üç yüz krk dördüncü bölümden ‘hsanlar ile

balayan’ bahsidir: Allah’n ihsannn dndaki bütün ihsanlar reddedi-

lebilir, O’un ihsannn ise çevrilecei kimse yoktur. Allah yaratlmla-

ra benzemez. O menfaatleri kabul etmezken kendisi fayda veren anla-

mnda en-Naf’dir. Gaybler türlü türlü açlr, bu itibarla hepsi dc her bir
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zaman ve nefes diliminde art içindedir. Fakat âlemdekilerin bir ksm
yeniden yaratl hakknda kukuya kaplmtr. Biatleme tartmann

ve çekimenin varlm gösterir, çünkü biademenin ilkesi, sözü dinle-

mek, itaat etmek, cemaate uymaktr. Cemaatten ayrlan atee düer.

Haberler de bunu beyan eder. mamn deerini bilen kii, atee dü-

mez. Zlüm ederse onu halife atayana havale edersin. O kendisine

eman verirse, sen de kabul edersin; korkutursa, korkutur. Hükümdarn

deerini bilen kii ona kar asi olmaz. Bu konuda Allah’a kar asi gelen

kiiye bu günah yeter. Hükümdarn davranlarnda muhayyer ve ser-

best olduunu zannetme, mecbur olduunu bilerek kendisine bakmal-

sn. Ona dayanmal, kendini brakmalsn. Hükümdar öyle bir gölgedir

ki ona smana zillet bulamaz.

Bunlardan birisi de üç yüz krk beinci bölümden ‘Nehir ve deniz-

lerdeki srlarn ilmi’ bahsidir: Yaygda duranlar için (ehl-i bisat) istinbat

bilgisi, korkular müahede edenler için hallerin bilgisi mesabesindedir.

Buna mukabil ehil olanlar için kolaylk bilgisi, miraç sahipleri için neti-

celer ilmi ile bu ilimleri toplayanlar için isim ve resim ilmi mesabesin-

dedir. Bunlarn sahipleri yediyle snrlanmtr ki yedi herkese göre be-

deller (ebdal) demektir. Bir ksm bir bilgiye, bir ksm herhangi bir ila-

ve olmakszn toplaycla tahsis edilmi, bir ksm -iki gözü olan için-

iki eyi birletirmi, bir ksm üçünü de elde etmitir. Böyle biri miras

sahibi ve bütün mal elde eden, dolaysyla kemal sahibidir. Allah onu

akl sahipleri için kitaba varis klmtr. Onlar -el-Veli’nin varisleri deil-

peygamberin varisleridir. Çünkü sadece ölerek dünyadan ayrlan birine

varis olunabilir. Allah ise hiçbir yerden ayrlmaz. Bu hakikati derinden

anlaman gerekir.

Bunlardan birisi dc üç yüz krk altnc bölümden ‘iki dostun bir te-

pede müsameresi’ bahsidir: Saknanlar böyle bir sohbetten yoksundur.

O sohbeti yapanlar gayblerin bilgisine ular. Bununla beraber kabile ve

topluluklara (ubeler) bu gaybler kef olunur, çünkü kabilelerin o hu-

susta geni ve büyük bir bilgileri vardr. Topluluklarn rüzgâr esintiler-

de kabilelerin rüzgârlarndan bakadr. Kendi göklerinde yükselmi ol-

salar bile, yabanclar Araplarn vard yere varamaz. Bu hususta delili-

miz Arap atlardr. Yabanclk belirsizlik ve müphemlik anlam tarken

‘Arap olmak’ sözü açklayabilmek demektir. tiraz eden kii belirsizlik-

ten deil, açklama gücünden mahrumdur. caz özellii Kur’an’a mah-
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sustur, indirilmi bütün kitaplar Rahman’n kelamyken açklama, eref,

ihsan, büyük itibar açklama esnasnda o dilde ortaya çkar.

Bunlardan birisi de üç yüz krk yedinci bölümden ‘eriata balan-

madaki yüksek mertebe’ bahsidir: Ruhun sana indirdii veya melein

getirdii veya ilham ettii bilgiye uymalsn; bir veli isen ancak pey-

gamberin varisi olarak yelisin ,vc senin terkibine bu verasetten nasip ve

pay ulamtr. Paynn ve sana düen ksmn ne olduuna iyi bak? te
o senin bilgindir. Yeni bir hüküm ortaya koymamal ve sadece ‘Rab-

bim! Bilgimi arttr’ demelisin.

Sonra bilmelisin ki, ey muteber dost! Hz. Musa veya Hz. sa veya

onlarn arasnda gelmi Allah adamlarndan birisinden gelen bilgiye va-

ris iken gerçekte Muhammedi bir bilgiye varis olmu olur, Hz. Pey-

gamber’in peygamberlii genel olduu için bilgide sözü edilen pey-

gamber ile müsavi olursun. Hz. Peygamber yüce ve övülmü makam
elde edendir, bütün övgü sonuçlan o makama döner. O bu isimlerle

adlandrlm cevamiu’l-kelim’in sahibidir. Hz. Âdem’e mahsus olan

isimler iken buna mukabil Hz. Muhammed’e hem isim, hem isimlendi-

rilen, hem onlar birletiren özellik tahsis edilmitir. Hiç kukusuz Hz.

Peygamber en yüce makamn ve en korunmu izzet perdesinin sahibi-

dir.

Bunlardan birisi de üç yüz krk sekizinci bölümden ‘Ikta ve ba-

krda gerçekleen yansmann ve aksin bilinmesi' bahsidir: Sabit yldz-

lar karanlk evler olduu kadar harekedi yldzlar da öyledir. Onlarn

aydnlk yldz haline gelmesi ödünç aldklar klar maharetiyle gerçek-

leir. Akim varsa bu iaret yeterlidir. Kötülere atlmak üzere, ate unsu-

runda kuyruklu yldzlarn ta olmasn düünmelisin! Onlar sürekli yl-

dzdr ve insanlar ile cinlere ve bütün yaratlmlara peygamber olarak

gelen Hz. Peygamber gelinceye kadar ta deillerdi. Bu nedenle ayette

‘Ey insan ve cinler sizin için fari kalacaf38
denilir. Onlar doruluu is-

teyerek kazanç peinde olsalard, onlar (talamak üzere) bekleyen bir

ihab bulunmazd. Binaenaleyh niyederi nedeniyle fayda gerçeklemeye-

cei için kötü ile (vahyi) dinlemek arasna perde çekilmi, daha önce

bilgiliyken cahil haline gelmilerdir. Yldzlar söndüünde, insanlarn

kaçrdklar bilgiler örenilir. Gök parçalandnda -ki parçalanmas ge-

rekir- yldzlar kendilenne attklar alevlerle dökülür ve saçlrlar.

Bunlardan birisi de üç yüz krk dokuzuncu bölümden ‘Gümü ve

altn verenin menzili
5

bahsidir: ki gözü olana altn ile gümü arasndaki
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fark gizli deildir. Hal böyleyken hayvan-insan nerede, Rahman’n su-

retinde yaraulm insan nerede? Rahman’n suretinde yaratlm olan

kâmil nüsha ve erdemli ehirdir (Medine-i fazla). Altnn gölgesi yok-

tur. ‘.O’nun benzeri bir ey yoktur.''39 Gümü ise içerdii kalnt nedeniyle

gölgeden bir paya sahiptir, fakat gölgesi temayül etmez. Safk altna

kark olan gümüe aittir. Bu itibarla altn nur üstünde nur iken gümü
tandrn tutumasdr. O da sabahn aydnl ve sabah yarann tebes-

sümünden baka bir ey deildir. Hakka gelince, Hak onu güne vasta-

syla yaram. Günqe gelirsek, Hak kutsiyeti üzere izzetindedir. Hak

kutsiyeti nedeniyle el-Fâlik’ür. Buna mukabil gökleri ve yeri için el-

Fâtik’tir. Dürülme onlara kendilerinden dolay iliirken parçalanma ve

açlma sfatlarndan kendilerine iliir. Parçalanmaya elverili olmasalard

el-Fâtik dürülmü bir haldeyken onlar hakknda ‘parçalanma’ hükmünü

vermezdi. Hakikat dilinde parçalayan anlamndaki el-Fâtik el-Fâlik’tir.

Bunlardan birisi de üç yüz ellinci bölümden ‘Ayran ve tafsil eden

vasl olmamtr5

bahsidir: Tafsildeki hikmet ve gaye delilin yönünü iz-

hardr. Bütün dinlerin özünde delil talebi yatar. öyle ki: nsanlar yok-

ken, sonra var olmular, nefislerinde bir muhtaçlk görmü, bu nedenle

boyun emi ve teslim olmu, ardndan kime teslim olacaklarn ve

muhtaç kaldklarn aratrarak öyle düünmülerdir: Bizim istinat ede-

ceimiz kimse, çoklukla nitelenmi olsa bile, birdir. Nispetler ise O’nun

zatna tesir etmez. Varlmzn dayand kimse bir ve çoktur, çünkü

el-Hayy, el-Âlim ve el-Kadir’dir. Bununla ‘O nun benzeri bir ey yoktur.

O duyan ve görendir (es-Semi ve el-Basîr)’
40 Allah kendisi hakknda çok-

luk hükmü vermiken akl (nispetlerdeki) çokluu O’nun hakknda na-

ksa addeder. Böyle bir durumda Allah’n sözüne dönmek uygundur ve

herhangi bir kötülük düüncesi veya korkusu seni O’nun sözüne uy-

maktan uzaklatrmamahdr. Bu hüküm O’nun nezihliine ve kutsiyeti-

ne tesir etmi olsayd, Allah onu kendisine nispet ermezdi. Bu itibarla

bize göre tebih olan bir ey Allah’n katnda tenzihtir. Baka bir ifadey-

le inmek, sevilmek, istiva etmek, gökte bulunmak, Ar’ta ve Amâ’da bu-

lunmak vb. ifadeler O’nun katnda tenzih ifadeleridir.

Bunlardan birisi de üç yüz elli birinci bölümden ‘Müavere karlk-

l konumak demektir’ halisidir: stiare müstakil olarak salam düün-

ce sahibi olamamay gösterse bile, istiarenin kendisi düüncedeki sa-

lamlktan ortaya çkar. Baka bir ifadeyle istiare düünenin zayflna

dikkat çekse bile ancak düünce ve nazar sahibinden ortaya çkar. na-
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nn yapmak istedii bir ii fikir ve görü sahiplerine arz etmesi onun ak-

lndaki tamla delildir. stiare sayesinde insan temayüllerdeki çatma-

lar ve düünceleri örenir, maksat bir olsa bile, bir eyin farkl yönleri-

nin bulunduunu anlar. Yaratklarn istiaresinden daha çok Allah’n

mudak birliine delil tekil eden bir delü var mdr? Akllarn mertebe-

lerine ancak istiare edenler ulaabilir. Bilhassa gece sohbederinde yap-

lan istiare sahipleri o mertebelere ulaabilir, çünkü o sohbeder, him-

met ve zikri bir araya toplar, fikir çakmaklar çaklr. Buradan Haklan

gecenin son üçte birlik ksmnda yakan göe inmesiyle gece ehli adna

hâsl olan haller ve iler örenilir. O ini Allah’n velilerine yönelik ilgisi

demektir. Bu sayede kerem ve cömerdiginin genelliiyle nimederini ve

ihsanlarn onlara verir.

Bunlardan birisi de üç yüz elli ikinci bölümden ‘Mümin yalancy

tehir etmez, mümini tasdik eder’ bahsidir: Yalan varlk demektir, çün-

kü müahededen meydana gelmitir. Mahalli nefis olsa bile, duyunun

idrak ettii eylerden biri deildir. Ö takdis makamnda duyulur bir

eydir. Mudakl ve serbestlii itibaryla, duyu akldan üstündür ve bu

yönüyle genilii hak eder. Duyu rüyalarm imkânszlatrd vehimle-

rin verilerini ihata eder; hâlbuki akllar o münhasr ve tahayyül edilen

eylere varln (nasl) nispet (edilemeyeceini) anlayamayacak kadar

snrldr. Bir eyin ‘sdk’, yani doru diye isimlendirilmesinin nedeni

aydnlndaki salamldr. Çünkü o sahibinin tasavvurundaki vehmi

ve hayali itibaryla niyet ettii hususta kendisini suçlar ve inkâr eder.

Bununla beraber idrak ettii eyi inkâr edemeyecei gibi varlk halinde

onun hakknda yokluk hükmünü de veremez. Böyle birisinin tehlikesi

ne kadar da büyülttür. Bu mesele pek çok kiinin yoldan çkmasna, pek

çounun doru yola ulamasna sebep olmutur; yoldan çkanlar

fasklardr, çou da yoldan çktn fark etmemitir.

Bunlardan birisi de üç yüz elli üçüncü bölümden ‘Cemrelerin çoul

olmas’ bahsidir: Cemre bazen ölüler cemaatiyken zümre ancak sesleri

olan bir cemaattir. Arzular (Mina kelimesinin aradaki anlam ilikisiyle)

Mina’daki cemrelerde gerçekleir. Bunun nedeni orann tahsil ve bere-

ket makamn haiz olmas, düünce ve ahlak sahiplerine bunu vermesi-

dir. Bu nedenle her ta atarken tereddütsüz bir ekilde gördüü için

tekbir getirir. Müahede gözüyle kendisini idrak etmemi olsa büe, an-

cak vecd sahibi olan bereketi devirmitir. Gözle idrak etmemi olsalar

bile, burada Hakk imanla idrak ederler. Böylece iman Hakk idrak
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edenlerde gözle görmenin yerini almtr. Cahil ve onun varisi ise göz-

leriyle idrak eder ve böylece onlar ilahi isimler olur, Çünkü onlar isim-

ler ve duyulmu haberlerdir. Haberler yok olmu, Mina cemreleri ortak

olmutur. Baka bir ifadeyle Mina cemreleriyle zamann cemreleri üç

veya yedi olmada müterektir. Bunun nedeni her ikisinin üstün ma-

kamda bir araya gelmi olmasdr. Din ve dünyada dünyann cemresi •

ilahi nispet sahiplerine aittir. Orta cemre sahipleri ise ikindi namazn

dikkatle yerine getirenlere aittir. Son cemre ise yegânedir ve mertebe

bakmndan daha öncedir.

Bunlardan birisi de üç yüz elli dördüncü bölümden ‘Cömert olan

cömertlik sahibidir
5

bahsidir: Zinhar ‘ben erdim’ deme! Varlacak bir

son yok ki? ‘Ben ermedim’ de deme, böyle bir söz de körlük demektir.

Allah’n ardnda bir hedef ve gaye yok, orada gören vc kör eit! O’na

nazarî yolla giden (kendince) bir nihayete erer, durur; keif sahibi ise

kefeder, marifet kazanr. Cömert ancak cömerde ikâyette bulunabilir.

Çünkü cömertlik varlklar talep ettikleri için hâzineleri boalar. Hâdis,

yani zaman içinde yaratlm olan, dünyada snrlyken ilahi meiyetin

gereiyle ezilmitir (makhûr). Verdii ölçüde ihsan eder, ‘git’ denilirse

gider. Hazineler madenler var olduu sürece boalmaz; madenler

O’nun amel edicileridir. Onlar ecir sahipleriyken ayn zamanda hazine

ya himmettir veya maldr; orada emel söz konusu deildir. Bunlar, Al-

lah adamlarnn yani ayrlkta vuslat sahibi ve vuslatta ayrlk sahibi

olanlarn halleridir.

Bunlardan birisi de üç yüz elli beinci bölümden ‘Saflar düzenle-

mek ülfet edilen bir itir’ bahsidir: Saflar düzenlemek namaz tamam-

layan bir i iken ülfet edilen bir ile yardm, namazn kemalinden kay-

naklanr. Allah’a ancak O’ndan umudu olan münacat ederken sadece

O’na nida edene kendisi karlk verir. Sen (duadan) bkmadkça Allah

sana ihsan eder. Bu durumda sen ya tebli edici bir elçi veya onun mi-

rasn elde etmek nedeniyle varis olan elçi veya beyan gelmi bamsz
bir elçisin. Böyle bir elçi bu zamanda gelemez, çünkü teri’ kapsnn

anahtar kaybolmutur. Artk onun sabah olmaz ve bir daha kaps

açlmaz. Kamil, cami ve amil kiiye böyle bir hitap gelirse, gelen hitap

daha önce sabit olmu bir hususu açklamak, eriatn sustuu bir konu-

da bilgi vermekle snrldr. Demek ki ilk safta bulunman gerekir. Ora-

dan ezeli müahede edersin. Geride kalmaktan sakn, yoksa geride bra-

klrsn. Senin ardn vardr. Ardndan göremezsin. hata eden basiti gö-
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riir. Bütünüyle yüz haline gelirsen, o zaman durum farkl! Bu durumda

sen sensin. Artk istediin yerde namaz klabilirsin.

Bunlardan birisi de üç yüz elli altnc bölümden ‘Cennetlerde

Kur’an’dan arlar okumak’ bahsidir: Bu geldii ekilde aldmz ve

duyduumuz üzere ifade ettiimiz bir bölümdür. Onu getiren getirile-

ne öyle demitir: ‘Hak bilmediin bir dille hitap ederse durup öyle

de: ‘Rabbim bilgimi arttr.*
1 Sonra öyle demitir: ‘Furkan yüce Kurian’a

göre amel etmenin neticesidir (takva sahiplerine verilen Furkan!).

Kur’an’n neticeleri niteliklerinin deimesiyle deiir. Bu itibarla mut-

lak Kurian (anlayla) snrl Kurian’n vermediini verir. Allah kendi

Kur’an’un azamet, mccd ve kerem özelliiyle nitelemitir. Sonra öyle

demitir: ‘Sana elçilik verilince bekle; ta ki, kimden ve kime elçi oldu-

unu örenesin. Çünkü (eriat getiren) peygamberlik ve nebilik Hz.

Peygamberim risaletinin gelmesiyle birlikte kesilmitir. Sen bir elçi

olunca, kime gönderildiini ve elçilikten olan payn örenmelisin.’

Bunlardan birisi de üç yüz elli yedinci bölümden ‘Ruhlarn ruhlar

içerisinde elçilii’ bahsidir: öyle demitir: ‘Ruhlarn elçilii (risalet)

süreklidir ve ilahi cömertlik esintilerinin anahtarlar onlarn ellerindedir.

O esintilere hücum edene anahtarlar verilirken insan o anahtarlarla yö-

neldii ölçüde ksmet elde eder.’ öyle dedi: ‘Allah’a yöneldiinde mut-

lak cömertlie yönelir gibi yönelmelisin. O’na yönelirken cimri dav-

ranma, bütün mümkünler O’nun elindedir. Onlar sonsuz iken sen sa-

dece sonlu bir eyi isteyebilirsin.’ öyle dedi: ‘el-Cevad’n verme nitelii

hakknda armamalsn! alacak olan Allah’n tutmak özelliiyle nite-

lenmesidir. En alacak i Hakkn kendisine layk olmayan bir özellikle

nitelenmesidir. Yaratlmlarn dilleri bu özellii O’na vermemi, sadece

kendisi bu ismi kendisine vermitir. Allah dünyadan daha alacak bir

ey yaratmad. Onun zahirinden batnna geçen insan gerçei olduu
hal üzere görür.’ öyle demitir: ‘Dünyadaki her i artcdr. En a-
lacak olan ise Haklan layk olmad bir ile tavsifidir. Bu ismi yaratk-

larn dilleri O’na vermedi, bu ismi kendisine veren. Hakkn ta kendisi-

dir. Baz yaratlmlarn dilleri ise (aklclar) Allah’ böyle niteliklerden

tenzih etmi, insanlar perdenin ortadan kalkaca güne kadar birbirle-

riyie tartp durmulardr.’

Bunlardan birisi de üç yüz elli sekizinci bölümden ‘Ar sevgi derin

idraktir’ bahsidir:
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Ona vahyeden tahsis edince

Kendisine gelen haberi ve bilgiyi
\

Kendi marifeti olmakszn

Dieryaratlmlardan hiçbiri de bilmez

Onu kimse tanmaz
;
artlarna uymak gerekir

Hadiste zikredilen hususlara tâbi olmak lazm

Tercih edilen edep budur ite

Rabbin peygamberinin ayet ve surelerde getirdii edep

Ta Ha, Kyamet sureleri gibi surelerde

Akllysan sen de edepli ol, uzaklama!

. Sana tavsiyemiz budur, onun yolunu takip et

Sen dünya içinde sadece bir yolculuk içindesin

öyle demitir: ‘Sen ükretmelisin. ükredicilik Allah’n bir niteli-

idir. Nimetteki fazlalk ükür vesilesiyle O’ndan sana gelir. Ayetle sa-,

bittir bu husus. Senden talep ettii (ükürdeki) fazlalk hakknda uyar

vardr. O fazlalk senin Allah’a ükrünle ilgilidir. Bu ölçüdeki bir açk-

lamadan gafil kalma, kendinle olduun kadar Allah’la beraber ol.’

Bunlardan birisi de üç yüz elli dokuzuncu bölümden ‘Araplar bü-

tün hiziplerin efendileridir’ bahsidir: öyle dedi: ‘Hizipler kabile ve

gruplardr. Sen de kabile ehli ol, onlar, en cömert hiziplerdir. Peygam-

berin bir Arap’tr.’ öyle dedi: ‘Kendini geri çekme, senden geri duru-

lur. Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘(Keseni) balama, yoksa sana

da balanr.’ Burada cömertlii emretmitir.’ öyle dedi:
‘
Hadra-i de-

men hakknda dikkatli olunuz.’ Kastedilen kötü yerde bitmi güzel cari-

yelerdir. Allah ‘Onlarn bir ksm dierlerine güzel ve aldatc söz söy-

lerler’ der. Kastedilen eytann süsleyip giizel gösterdii amellerdir. On-

larn Hakka bakan bir yönleri olsa bile, maden pistir. blis, Hz. sa’ya

gelerek öyle demi: ‘Allah’tan baka ilah yoktur, de.’ Bu kelime, çirkin

bir madenden çkan kendisi doru bir sözdür. Hz. sa öyle kardk

vermi: ‘Ey lanetli! Ben o sözü seni sözün ve emrin olduu için deil,

Allah emrettii için söylerim.’ Böylece eytann kendisinden istedii

‘Allah’tan baka ilah yoktur* cümlesini söylememitir. O da ‘kötü yerde

bitmi güzel cariyedir’.

Bunlardan birisi de üç yüz altmnc bölümden ‘Hadis ve ayetlerde

tevil konusu ve zahir ilmi’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hz. Adem tevil et-

tii için, blis de zahire baland için günahkâr olmutur. Her kyas

isabet edemedii gibi her zahirî bilgi de hataya düürmez.’ öyle demi-
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tir: ‘Kyas edersen snrlar aar, zahirle yetinir kalrsan büyük bilgiyi

kaçrrsn. Mükellefiyetlerde zahiri esas al ve onun dndaki hususlarda

kyas yap ki, büyük bir bilgiyi elde eder, üstün fayda salar, ümmetin

iini kolaylatrrsn; ümmetin iini kolaylatrmak Hz. Peygamber’in

ümmeti hakkndaki maksadn tekil eder.

5 öyle demitir: ‘Zahir des-

tekçidir. Sen de ilikiden önce kefaret ödemelisin.’ Yine öyle demitir:

‘Kitaplarndaki zahiri esas alsalard, kitab arkalarna atmazlard. Onlar

tevile kalktklar için cezalandrlmtr. Bu itibarla tevilin afetlerinden

saknmalsn.’ öyle demitir: ‘Hitap büyük, i çetin! Yükümlü olan

farkl dillerle muhataptr. Bununla beraber yeterli bir açklama vardr.

Eksiklik ve hastalk hastalkl idrakten doar.’

Bunlardan birisi de üç yüz altm birinci bölümden ‘Bir kiiye

cevamiu’l-kelim verilmise ona hikmeder verilmitir’ bahsidir: öyle

demitir: ‘Allah birine kitabnda hitap etmise, sen o hitabn sana yapl-

dn kabul et! Haber verirse anla, iin batnn ve iç yüzünü idrak eyle!

Allah seninle ancak duyduun ekilde konuur ve sana öyle hitap eder.

Emir verir veya yasak koyarsa, emir ve yasaklarna uy. Burada dördün-

cü bir ksm yoktur; sadece emir, ihbar/haber vermek ve yasaklama var-

dr.’ öyle demitir: ‘Sana hitap ederken O’nu bir anne gibi efkatli

görmelisin. Böylece sana verdiklerini ‘kabul ederek
3

bizzat O’ndan alr-

sn. O sana ancak fayda vermek üzere hitap etmitir.’ öyle demitir:

‘Gemlerin Rabbinin elinde bulunsun, zaten öyledir de! O’nun iki eli

vardr ve ellerinin senin perçeminde bulunduunu, bunun kaçnlmaz

ve zorunlu bir durum olduunu sana bildirmitir. Sen de gemini bizzat

iradenle O’na teslim et ki, iradenin meyvesini deviresin! Zorunluluk

ise seni O’nun iki elinin önüne getirir. Kukusuz sana yeterli ölçüde

tavsiye ve öütte bulundum.’

Bunlardan birisi de üç yüz altm ikinci bölümden ‘Kitap ehli için-

den en saîd kii hesap sahibi olandr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n

(kullaryla arasndaki) nesep ve ba takva badr. Kim takva sahibi

olursa nesebi sahih olduu gibi öyle biri Allah’n gerçek kuludur. Top-

rak kaynakl (kan) nesebinden uzak durmalsn. Böyle bir nesep ba
geçerli ve doru deildir.’ Ali b. Ebu Talib el-Kayravani öyle der:

Fazilet ve erdem sadece bilgi sahiplerinin

Onlar hidayet ehli, hidayet isteyene rehber olurlar
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öyle demitir: ‘Allah katndaki deerin O’nun senin katndaki de-

erinle ölçülür. Rabbin karsnda kendi nefsini en iyi sen bilirsin.’ öy-
le demitir: ‘Kelam olmas itibaryla Allah’n kelamnda derecelenme

yoktur. Bütün kitaplar tek kaynaktandr. Kur’an- Kerim toplaycdr ve

bu nedenle müstanidir. Sen de onun hakknda kesin inanca sahipsin.

Hâlbuki deitikleri ve bakalatklar için dier kitaplar hakknda böyle

bir inanca sahip deilsin.’

Bunlardan birisi de üç yüz altm üçüncü bölümden ‘Evlerin bilgi-

sinde silme ve ispat’ bahsidir: öyle dedi: ‘Allah’n evlerini muhafaza et,

onlarn en deerlisi ise müminin kalbidir. Müminin kalbi O’nun evidir.’

öyle dedi: ‘Evinin temelini salam tut, sütunlarm güçlendir. Evin te-

meli tevhid, sütunlar ise dört tanedir; namaz, zekât, oruç ve hac! Du-

varlar sütunlarn arasnda bulunan ksmdr ve onlar nafile hayrlardr.

Evin çatsz olsun; yoksa çat gök ile aranda perde haline gelerek gör-

mekten mahrum brakr. Kendi nefsini de evdeki çat yapma! Yamur
yadnda saha ondan hiçbir ey ulamaz. Yamur Allah’n kendisiyle

kullarna merhamet ettii rahmeti anlamna gelir.’ öyle dedi: ‘Evlerin

en zayfna yerlemelisin, çünkü öyle bir ev çabuk harap olur. Evin y-

klmasyla birlikte evin korumasnda deil, Allah’n korumasnda kalr-

sn. Evi olmayan birisi içinde binei bulunan ev sahibine göre binei

hakknda daha güvendedir.’ öyle demitir: ‘ler birbiriyle çelitiinde

-ki hiç kukusuz çeliiktirler- Hakka en yakn olanm dikkate al, ona

balan. Hakka en yakn i en hzla kaybolup yok olandr. Onun kay-

bolmasyla birlikte geride maksadn tekil eden Hak kalr.’

Bunlardan birisi de üç yüz aitmi dördüncü bölümden ‘Peygam-

berlerin haber verii velilerin gece sohbetidir’ bahsidir: öyle dedi: ‘Bir

(eyden) söz etmen kaçnlmaz olduuna göre, sen sadece rabbinin ni-

metini söyle (tahdis-i nimet)! Nimetlerin en büyüü peygamberlere ve

elçilere verilendir. Öyleyse sen de onlarn nimederi hakknda konu.’

öyle dedi: ‘Veli Allah’tr. O’ndan bakasyla oturup kalkma, sadece

O’nunla sohbet et, çünkü O kullarn duyar, sen de sadece Allah’ dinle!

O’ndan bakasn dinlersen, kendisine saygszlk etmi olursun. Mesela

insan beraber oturduu biriyle konuurken bakasna yönelirse, otur-

duu kiiyi mahcup eder, mahcup etdinde de onun skntsndan gü-

vende kalamaz. Bu itibarla en basit sknt, muhtaç olduu bir durumda

ve yerde onu bulamamasdr.’ öyle demitir: ‘Peygamberlerle oturup

kalkmak onlara uymak, Hak ile oturup kalkmak ise O’nun söylediine
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kulak vermek anlamna gelir. Allah, hakknda susmann caiz olmad
el-Mütekellim’dir, yani sürekli kelam sahibidir. Sen de dinleyici ol, ko-

nuan deil!’

Bunlardan birisi de üç yüz altm beinci bölümden ‘Zarardan çe-

kinen beer deildir5
bahsidir: öyle dedi: ‘Beer temas etmek, demek

anlamndan türetilmitir. Bu itibarla (bir eye) temas etmeyen kimse

olmad gibi herkes beerdir ve herkes zarardan çekinir. Bir rivayete

göre, Cebrail ile Mikail alamlar. Allah ‘Niçin alyorsunuz?’ diye

vahyetmi, onlar da öyle demilerdir: ‘Biz senin tuzandan emin dei-

liz.’ Allah öyle buyurmutur: ‘Her zaman böyle olun, tuzamdan
emin olmayn.’ öyle der: ‘Allah’n dndaki her ey illetli (malûl, ne-

denli), illetli olan her ey hastadr. Bu itibarla doktora gitmek bir zo-

runluluktur.’ öyle dedi: ‘Her ümmet okusun diye kendi kitabna çar-

lr. Sen de kitabn illiyyn mertebesinde kabul et. Onu siccîn’e yerleti-

rirsen tevhid ile sonlandr.’ öyle dedi: ‘Allah dünya hayatnda bir per-

desi ve siperi olsun diye siper edindi (ittika). Allah dünyada seni kendi-

ne siper edinirse, sen de ahirette O’nu siper edinebilirsin.’ öyle demi-

tir: ‘Ey dost! Allah insandan daha kâmil birini yaratmamtr. Aada
olanla yetinme, yüce ileri ara ve talep et! Allah’ bilmekten daha üstün

bir i yoktur. Sen de o bilgiyi aratrmak ve O’ndan almaktan baka bir

ile mqgul olma. (Hakka dair ina ettiin delillerden) alameti terk ede-

rek, yaratklardan kendisini temyiz eyle, çünkü o alamet O’nun âlemi-

dir.

Bunlardan birisi de üç yüz altm altnc bölümden ‘Peygamberle-

rin menzilleri bulutlarn gölgelerindendir5

bahsidir: öyle dedi: ‘Bulut-

lar görmekten habersiz kalma, bulut her mümine rabbini hatrlatr.’

öyle dedi: ‘Hakkn deeri O’nu bilenlerin getirdii bilginin deeriyle

ortaya çkacana göre, sen de peygamberlerin niteliinden söz ettikleri

Hakka tevekkül et ve yönel; O’nun hakknda kendi fikrinle düünmek-

ten sakn. Böyle bir davran ayaklar kaydrr. Tevile sapmakszm va-

hiylerin zahirine uy. Peygamberler kendi arzularna göre konumazlar.

Peygamberin söyledii ehidu’l-kuva'nn örettii vahiyden ibarettir.’

öyle dedi: ‘Yaratklar Allah’n yoksullardr. Evin sahibi için yoksulla-

rn en itibarls ev hanmdr. Bu misalde evin hanm, peygamberler ile

mertebelerine göre peygamberlere varis olanlardr. Evin hanm kar-

snda varisler, odalk ve cariyelere benzer. Bununla beraber onlar, ipekli
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elbiselerle birlikte, sofraya ve srlara ortak olurlar. Asl imayla anlatmak

gerçee daha yakndr.

Bunlardan birisi de üç yüz altm yedinci bölümden ‘üphe ile ke-

sin delil arasndaki fark’ bahsidir: öyle dedi: ‘Hile yapmaktan sakn,

çünkü kuku kesin delil suretinde tezahür eder. Onlar vehimlere bal

idraklere delillerden daha yakn olan eylerdir.’ öyle dedi: Türkan’ ola-

rak okumann dnda Kur’an’dan. salon! Allah onun vesilesiyle pek çok

kiiyi saptrr, yani onlar hayrete düürür; pek çok kiiye de hidayet

eder, yani anlama rzk verir. Bu rzk Kur’an’m sahip olduu beyann

bilgisidir. Kur’an vesilesiyle sapanlar fasldar, yani Kur’an’n snr ve ku-

rallarnn dna çkanlardr.’ öyle dedi: ‘Sen sensin, O da O! Ân
söyledii u sözü söylemekten sakn!’

Ben arzu edenim

Arzu edilen de ben

Acaba (çokluun bütünüyle ortadan kalkp) hakikatin tek olmas

takdir edilebilir mi? Allah’a yemin olsun ki, buna güç yedrilmez, çünkü

(böyle bir ey bilgisizlik olaca için) cehalet bir istitaat konusu deil-

dir. Hal böyleyken Allah zikrini getirmi, arzu duyan zikretmitir. Sen

de ayrm yap, furkan’a inan id, bürhan ehli, hatta keif ve müahede ehli

olabilesin! Bir perde olduunu ve onun açlacan örendin, ona iman

da ettin. Artk ‘Ben O’yum, O bendir’ demekle kendini kandrp hataya

düme!

Bunlardan birisi de üç yüz altm sekizinci bölümden ‘Nurlar mü-

teakip bir ekilde hür insanlarn kalplerine gelir* bahsidir: Ortaya çkan

ilk nur yldzdr, sonra kaybolur. Onu ay takip eder, onun izi yoktur.

Güne ortaya çkanda, nefiste bulunan siler. Böylccc bu nurlar Hz.

brahim’in hakknda delilin ta kendisi olmutu.

Kim srrnda Hakka bakarsa

Bakasna kar nasl izzeti kalr?
. t

Verdii nimete kar Allah’a ükretsin

Hayrn rabbi olan Allah’n ihsanlarna kar

Hak varlndan çarnca onu

Anszn yöneldi Hakka doru

Gecikme ve arif olarak dur!

O’nut tavrnda belli olan deerini bil
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brahim’in ilah vermitir

brahim’in suretlerde aradm
Kulardaki talebine ulat brahim

Ku hakknda gelen haberlerde geçen talebe

Ruhta bulunan O’nun nurudur

Cisimde bulunan nur da O’nun nurundan

Allah sana o nuru tahsis ederse sra:

Kür üzerinde hüküm sahibi olan hür’dan

Takdir edilen i nedeniyle bir zarar yok derse biri:

kendinde bakalarken

Evin felei kutbun üzerinde dönerken

Bütün âlemi döndürür durur

Allah için adil kim hüküm veren kim

Herkes O'nun zulmünden emin

O’nun ihsan geni, engelleyen yok

Hem yüce hûr’unda hem kür’da

Bunlardan birisi de üç yüz altm dokuzuncu bölümden ‘Bekann

saadet ve bedbahdk yurdunda verdii ey’ bahsidir: öyle demitir:

‘Övgü ve hamdleri okurken onlardan okuduunun ayn olmayan birisi

okuyucu deildir. Ayn ekilde knama (ayetlerini) okuyup da (kendini) -

okuduu eyin ayn saymazsa, gerçekte okuyucu deildir. Kur’an- Ke-

rim açklamak üzere inmitir.’ öyle dedi: ‘Hakkn hitabn dinlerken

O’nun kulayla deil, kendi kulanla dinlemelisin. Allah kendi kendi-

ne emir ve yasaklar vermez.’ öyle dedi: ‘Miras cennetini yitirmi olmak

nedeniyle üzülmemelisin, çünkü orada eksiklik yoktur. Yapman gere-

ken, kaçrdn amel cennederi hakknda üzülmektir (cennetü’l-a’mal).’

öyle dedi: ‘Sadece ihtisas cennetine itimat etmelisin. Oras dünya ha-

yatnda salih amellere muvaffak klnmaya benzer; onlara -kendi kudre-

tinle deil- inayede ulaabilirsin.’ öyle dedi: ‘Yemek bir olunca kendi

önünden ye! Farkllatnda ise dilediin yerden yiyebilirsin. Çünkü
inançlar farkl farkl olsa bile, hepsinin gayesi birdir. Onlara gayenin

birlii itibaryla bakarsan, senin nezdinde olan üzere sabit kal! O da

‘kendi önünden yemektir’. Onlara kendileri itibaryla bakarsan dilediin

ekilde yiyebilirsin ve bu durumda isabet edersin.’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmiinci bölümden ‘Kalbin ve bede-

nin secdesi kesilir mi, yoksa ebediyete kadar devam eder mi?’ bahsidir:

öyle dedi: ‘Sehl’in naksln -bir tek kalbin secdesi bahsinde gördük.
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O kalbi ‘secde eden (isim)’ olarak gördüünü bildirmedi, böyle söyle-

seydi kalb bulunduu hal üzere görmü olurdu. O kalbini ‘secde eder

(fiil)’ olarak görmütür. Secde fiili ayakta durmak (kyam) veya otur-

mann ardndan gerçekleen bir fiildir. Yaratlm ise kendi bana ayak-

ta duramaz, çünkü ayakta durmak ve tutmak, Allah’a mahsus bir özel-

liktir.’ öyle demitir: ‘Her ilahi ismin bir tecellisi olduuna göre, kal-

bin de O’na secde etmesi ve bir secdeden baka bir secdeye intikal et-

mesi gerekir. Bu ekilde, arifin kalbi -sradan insanlarn kalplerinden

farkl olarak- ‘kalp (deien)’ diye isimlendirilir; sradan insanlarn kalp-

leri, kendilerine gelen dünyevi düüncelerdeki bakalama vc farkllklar

nedeniyle ayn özellie sahip deildir. Sradan insanlarn kalplerini ba-

kalatran bu dünyevi iler, arife göre, ilahi isimlerden (ve onlarn tecel-

lilerinden) ibarettir. ki mertebe arasnda nc kadar fark olduunu gör-

melisin; birisi ötekinin dütüüyle yükselir. Bu düü apaçk bir baar-

szlk ve hüsrandr.’ öyle demitir: ‘Gerçekleen her ey, kendinde bu-

lunduu durumla ilgili olarak bütün nefislerdeki sevgiden (ak) meyda-

na gelmitir. Bu nedenle ayette ‘Her grup yarlarnda olanla sevinmitir
’42

denilir. Her grubun varaca yer onaya çkmtr. Herkes üzülecei ve-

ya sevinecei bir nimete sahiptir.’ öyle demitir: ‘nsanlar umreden ilk

kez söyledikleri ‘evet (bela)’ sözündeki durumlarna çkm olsalard, hiç

kukusuz ki, saadete ererlerdi.’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi birinci bölümden ‘Hadis vc ka-

dim sözdeki taksim’ bahsidir: öyle dedi: ‘Yaratlmn sözü yaratlm-

ken Allah’n sözü hem hadis ve hem kadimdir. Bu yönüyle Allah’n sö-

zü genel niteliklidir, çünkü O’nun sözü kapsaycyken snrllk bize ait

bir özelliktir.’ öyle dedi: ‘Allah’n kelamna hâdislik nitelii yaratlm

bir varlk onu okuyunca veya yaznca nispet edilirken yaratlmn sözü-

ne kadimlik ise duyan kiiye o sözü Allah söylediinde izafe edilir. Bu

sözün söylendii kimselere misal olarak Hz. Musa ile dünya ve ahirette

saadet ehli veya bedbaht kiilerden Allah’n diledii kullarn verebiliriz.

Bedbaht olanlara gelirsek, Allah cehennemliklere cehennemde öyle

der: ‘Orada ütülün, konumayn/43
’ öyle dedi: ‘Allah’n kelamn

O’ndan duyan istifade ederken O’nun kelamn yaratlmtan duyan ba-

zen inatçlk ederken bazen nasibine göre kabul edebilir.’ öyle dedi:

‘En alacak i Hakk bâtl üzerine ymak ve atmaktr. Batl yokluk ol-

duuna göre, hakkn (hakikatin) üzerine atlaca bir ey yoktur. Böy-

leyken onun bâtln üzerine atlmasndaki maksat ne ola? Bâtln bir ha-
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kikati yoktur ki! Onun varl olsayd zaten Hak olurdu. Bu da kalp sa-

hiplerinden kulaklarn duymu olduu en srl itir.’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi ikinci bölümden ‘Cömertlik ve

müsamaha hitabnn verdii rahatlk* bahsidir: öyle dedi: ‘Ama, Ar
gibiyse, soru sorann hitab bakidir. Soru soran, Hz. Peygambere ‘Hal-

k (âlem) yaratmazdan önce rabbimiz neredeydi?’ diye sormu, o da

‘üstünde ve altnda havann bulunmad Amâ’dayd’ diye cevap vermi-

tir. Halk derken Allah’n dndaki her ey kastedilmise, o zaman ‘Ama*

ne demektir? Bu mesele son derece kapal bir konudur.’ öyle dedi: ‘s-

tivayla Allah'n her gece yakn semaya indii sahihtir. Bununla beraber

Allah bulunduklar her yerde kullaryla beraberdir. Kullarnn bir ks-

mnn böyle hususlarda kendi bilgisine göre konuacan bildii için

Allah ayette ‘Her eyi bilen
544 olduunu söylemitir. Böylece dinleyici Al-

lah’n bilgisinin onlarn (aklclarn) tevil ettii üzere olmadm anlar.

Çünkü Allah'n bizi bulunduumuz her yerde ihata ettiinden kukuya

kaplmayz. Nasl bizi bilemez ki? O bizi yaratm olduu gibi içinde

olduumuz mekân da yaratan O’dur. Ayetii devamnda ‘Her eyi gö-

rendir
’45

’ deseydi de ayn anlama gelirdi. öyle dedi: ‘Allah'n isimlerin-

den her birinin tecellilerde sonsuz yönleri vardr. Dünyada ömürler so-

na erse bile ahirette sonlar yoktur.’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi üçüncü bölümden ‘Hünsaln
srr erkeklerin diilere katlmasdr’ bahsidir: öyle dedi: ‘Hünsa yeti-

kin olunca evlenir, cinsel ilikiye girer, dourur (veya) baba olur. Bu
durumda iki ehvet kazanr. Onu berzah (ara) mesabesine indiren ona

kemal vermiken hünsaln tam gerçeklemediini dikkate alan ise ona

-kâmilin derecesine göre- eksiklik izafe eder. Böyle bir durumda onun

hali, kendisi hakknda düünenin durumuna baldr. Geçerli olan ise

hünsadaki özelliktir.’ öyle demitir: ‘Erkekken kadnlar hünsaîaan

erkekler mesabesindedir. Bu özellikte yaratlmsalar, yaratldklar du-

ruma göre deerlendirilirler. Knanmalarnn nedeni sadece (erkekle-

mek veya kadnlamak hususunda) gösterdikleri gayrettir. Bundan sa-

knmalsn’ öyle demitir: ‘mran’n kz Meryem, Firavun’un kars

Asiye kemale ermi kadnlardr. Hiç kukusuz, erkekler için sabit oldu-

u kadar kadnlar için de kemal sabittir. Bununla beraber erkekler bir

derece üstündür. Peki bu kemal nedir? Edilgenlik ise onu Hz. sa’da

görebilirsin. Bu itibarla Âdem’in kadnlar üzerinde bir derecesi olduu
söylendi. Ayn ekilde, Hz. Meryem’in de Hz. sa üzerinde bir derece
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üstünlüü vardr, (cins olarak) erkein üzerinde deil! Öyleyse bu de-

rece kalcdr. Onun sayesinde erkekler ikinci üçte biri elde etmi, iki üç-

te ikinin sahibi olmutur, Eitlik gerçeklemi olsayd, malda eitlenir-

lerdi.’ öyle dedi: ‘Zekeriya Meryem’in ve Sare’ninam olduu iten

hayrete dümü, burada erkekler kadnlara katlmtr. Bundan daha ga-

ribi de vardr. Ayette öyle denilir: ‘O ikisi kendisine kar gelirlerse; onun

mevla’s Allah, Cebrail ve müminler ve meleklerdir .'
46 Burada zikredilen

destek iki kadma karlk söylenmitir.

Bunlardan birisi dc üç yüz yetmi dördüncü bölümden ‘Uykunun

kendisine öüt olduu kimseler’ bahsidir: öyle dedi: Ölümden sonraki

halini örenmek isteyen uykudaki haline bakp uyurken ve uykudan

sonra nasl olduunu düünmelidir. Bu itibarla mertebe ayndr ve Al-

lah bize onu misal olarak vermi, uykudan uyanmay da akl sahibi bir

grup için ölümden sonra dirüiin misali klmtr.’ öyle dedi: ‘Dünya

ve ahiret iki kz kardetir: Allah iki kz kardei ayn nikâhta toplamay

yasaklamtr. Bununla beraber iki kadn bir nikâhta toplanabilir. Hâl-

buki dünya ve ahiret birbirinin kumalar deildir. Fakat iki kz karde-

ten birisine iyilik yapmak ötekine zarar vermek demek olduu için on-

larn ‘kuma’ olduklar söylenmitir. Bunu fark etmelisin!’ öyle dedi:

‘Senin gemin bineindir, onu mücahedeyle parçalamaksn. Olun ise

arzularndr. Onu ‘arzuya uymamak’ klcyla öldürmelisin. Duvarm ak-

ln, hatta insanlar nezrimde, cari olan adetlerdir. Onu ‘ayaa kaldrmal’

ve aklî ve erî ilahi marifetler hâzinesini onun vastasyla örtmelisin

(adeder libasyla gizlenmeksin). Bu sayede kitap maksadna ular. Akl

ve eriat sende olgunluk ve gücüne ulatnda, o ikisi adna da menfaat

meydana gelir. Burada ‘eriat’ derken iman kastediyorum; çünkü akl

ve ima nur üstüne nurdur.

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi beinci bölümden ‘Her mezhep-

ten yolculuk ehli için hâsl olan iler’ bahsidir: Varlklardan uzaklap

Allah’a yönelmek, O’nu bilememek demektir. nsan her eyde Haklan

yüzünü görseydi
‘Her birinin bir yüzü vardr, ona yönelir

'47
ve ‘Her nere-

ye dönerseniz Allah’n.yüzü oradadr
’48

, ‘Her birisi için bir eriat ve bir

yöntem yarattk
549

ayederinin anlamn idrak ederdi. Burada yöntem an-

lamndaki ‘minhac’ kelimesi iki yorumda alnabilir.’ öyle demitir:

‘Karanlk, gayb bilgisine, nur da ahadet bilgisine delildir. Gece elbise-

dir ve sen gecesin. Gündüz harekede ilgilidir. Hakkn karsnda gün-

düz O’nun e’nleridir. Hareket hayattr ve o Hak’tan meydana gelir.
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Susmak ise ölümdür, o da yaratlmla ilgilidir. Bununla beraber sakin

ye sabit olmak tarzndaki iki durumuyla ‘sakin olan her ey Allah’a aif

olduu kadar ‘bir eyden’ ve ‘bir eye doru’ olmak üzere hareket eden

her ey sana aittir. Gecenin bir yorumu olmad gibi gündüzün de bir

yorumu yoktur. Yaratma Hakka ait iken (yaratt ilerden) yararlanma

sana aittir. Uyku bedenin rahatl demek iken aym zamanda müahe-

deyle gerçekleen gaybî keifler demektir.’ öyle dedi: ‘Nimederin mü-

teakip bir ekilde kesintisizce gelmesi Haklan kullarna dönük ihsan ve

lütuflardr. Bu hususta Allah’tan çekinen saadete ererken çekinmeyen

bedbahttr.’ öyle dedi: ‘Hakkn ihsanlarnda snrlama yoktur. ‘Bize

verilmedi’ deme, çünkü Hak ‘almadn’ der. Delil tekliften ortaya çkar;

sana ‘yapma’ denildi, sen yaptn; ‘yap’ denildi, sen ise yapmadn. in
gerçei budur.’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi altnc bölümden ‘Üst ve alt yön-

lerden gelen vahiy arasndaki farklar’ bahsidir: Mükellef peygamberin

ona rabbinden aktararak söyledii -yoksa kendi sünneti olarak degil-

sözü yerine getirdiinde, bunun neticesinde örendii bilgi, kazanlm-

müktesep bilgidir. Bu esnada Hakkn ona hediyesi olan marifet o ame-

lin terazisine girmez. Terazinin dnda kalp amel terazisinin kabul et-

medii bu ksm vehb-i ilahi, yani ilahi vergi ilmidir. Bu itibarla kesbi

bilgi Allah’n yardm demek iken vehbi bilgi O’nun ihsan demektir.
‘Allah’n yardm ve fetih geldiinde..

.’so
Fetih gelince insann yükümlü

olduu görevleri yerine getirdii anlalr. Duyusal ve akli güçleri bo-

yun ediinde ve -Rabbin yolu deil- Allah’n yolu demek olan yolda

yürüdüünde verdii ihsanlar nedeniyle Allah’a ükretmen gerekir.

öyle dedi: ‘Allah’n kendisini lanetlemesi nedeniyle blis’in itaati insan-

lara gizli kalmtr. Nitekim Hz. Adem’in halifelii hakknda da Allah’n

onlar övmesi ve kendilerinden raz olmas itibaryla melein rabbine

muvafakati insanlara gizli kalmtr.’

Bunlardan birisi de üç yüz yermi yedinci bölümden ‘Parçalanma-

daki men’ ve engellenme’ bahsidir: öyle dedi: ‘Allah zikrini beerden

olan koruyucular ile saygn, temiz ve deerli yazclarn ellerindeki ky-

metli sayfalarla muhafaza etmitir. Allah onun kalbindeyken kelam

gönlündedir.’ öyle demitir: ‘Allah’n hâzineleri O’na yakn kimselerin

gönülleri, hâzinelerin kaplar da onlarn dilleridir. Onlar konutukla-

rnda, idrak gözleri kapal olmayan dinleyenlere fayda verirler.’ öyle

demitir: ‘Arif Marufa izafe edildiinde, susturucu delil kesin olarak
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sabit olur, çünkü susturucu delil Allah’a aittir. Böyle bir arifsözünde ve

amelinde hatadan korunur.’ öyle dedi: ‘En büyük ihsan Allah’n kullar

hakknda senin kalbine yerletirdii merhamettir. Onlar sana yönelir,

sen onlara yumuak ve tatl sözler söylersin.’

Her hale kendi kisvesini giydir

Ya nimetya da hüzün

öyle dedi: ‘Susturucu delil (hüccet) Allah’a aittir, çünkü bilgi ma-

luma mutabktr. Bunu anlamalsn!’

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi sekizinci bölümden ‘Hz. brahim

adna sahih olan yüce makamn bilinmesi’ bahsidir: öyle dedi: ‘Ka-

dimdeki yaratlm, yaratlmtaki kadm deildir.
1

Allah Ibrahim’i dost

edindi’
51

Bir rivayette Hz. Peygamber ‘Dost edinseydim Ebu Bekir’i

dost edinirdim, fakat arkadanz Allah’n dostudur5 demitir. Bu ifade-

nin altndaki ince manaya dikkat buyurunuz! air öyle der:

Bana ruh gibi sirayet ettin

Bu nedenle Halil ‘Halil’ diye isimlendirildi.

’

öyle demitir: ‘Sadece O’nun isimleri var! Onlar Allah’tan baka

olmadklar kadar O’nun delilleri, daha dorusu bizzat kendisidir. Al-

lah’n ahlakyla ahlaklanan kii ilahi isimleri kendisine yerletirmi de-

mektir. Öyle biri Allah’n dostudur.’ öyle demitir: ‘Allah arkada ve

elik eden (es-Sahib), sen ise (O’na) dostsun.’ öyle demitir: ‘Hz. Pey-

gamber ümmetinin duasyla dostluk ve vesile makamna ulamtr. Bu

nedenle Allah onlara Hz. brahim’e olduu gibi peygambere salât ve se-

lam getirmelerini emretmi, Allah’tan kendisini vesüe makamna ula-

trmasn dilemelerini buyurmu, bunun ecrini ve karln ise onlara

efaat klmtr.’ öyle dedi: ‘Her dost, arkada, her arkada dost deil-

dir.’ öyle dedi: ‘Kii dostunun dinindedir. Herkes kiminle dost oldu-

una yani onun adet ve ahlakna iyi baksn. Sen Hakkn dostusun. De-

mek ki Hak senin bulduun hal üzeredir. Bu nedenle Allah kendisini

sevinmek, neelenmek, armak, gülmek vb. gibi kendisinden aktarlan

sana ait özelliklerle nitelemitir.’
. * d

Bunlardan birisi de üç yüz yetmi dokuzuncu bölümden ‘Ölümden

sonra konumak ses ve harfle mi gerçekleir’ bahsidir: Ölümden sonraki

konuma, nefsin kendisinde göründüü surette gerçekleir. O suret harf

ve sesin olmasn gerektirirse, konuma öyle olacaktr; sadece sesin ol-

masn gerektirirse öyle olacaktr. aret veya bak veya benzeri bir e-
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yin olmas gerekirse, konuma öyle gerçekleir. Zat sözün kendisi ol-

may gerektirirse, söz öyle meydana gelir. Bütün bunlarn sebebi içinde

bulunulan o mertebedir. Kendini bir insan suretinde görürsen, konu-

mada bütün mertebeleri elde edersin. O suret bütün suretlerin hüküm-

lerini toplayan genel suret demekti.’ öyle demitir: ‘Her ey O’nun

hamdn i tespih eder, fakat siz onlarn tespihlerini anlayamazsnz.’
52

Yani

aklnzn düüncesiyle anlayamazsnz. Herkes konuurken göz, konu-

anlar ve susanlar görür. Mümin iman ederek bnu idrak ederken Al-

lattn diledii kullarna ihsan ettii bir lütuf olan keif sahibi iin nasl

olduunu idrak eder.’ öyle dedi: 'Varlktaki her konuma ve söz bir

tespihtir; kendisine kötü bir isim verilse de böyledir. Bunu bilmekle -

Allah’a hamdolsun- bakalarna kar üstünlük elde ettik.’

Bunlardan birisi de üç yüz sekseninci bölümden ‘Dünyaya mahsus

rüyann hükümleri’ bahsidir: öyle dedi: ‘Hz. Peygamber ‘insanlar uy-

kudadr, öldüklerinde uyanrlar’ buyurdu. Uyanmann sebebi ölümle

birlikte Allah’a kavumann gerçeklemesidir. Can çekien kii hakknda

ayette ‘Senden perdeni kaldrdk, bugün gözün keskindir
’5Î

denilir. Ayette -

gözün yerine- ‘akln’ denilmemitir. Dünyada bulunduun her durum

bir rüyadr; her kim dünya hay 'nidayken rüyay tabir ederse, rüyada

uyandn gören birine benzer. Onun uykusu devam ederken uyku içe-

risinde uyanm ve rüyasn tabir etmitir.’ öyle dedi: ‘Bâtnnda ilerin

ve durumlarn bakalamasnn hikmetine anlayan kimse, örfte uyank-

lk denilen halinde de uyur olduunu bilendir.’ öyle demitir: ‘ ola-

bildiince müküldür: Biz dünyada uykuda yaratldmza göre, uya-

nkln tadn ancak uyku esnasnda bize ihsan edilen tadardan ören-

dik. Bu uyku ölüm halimize benzer. Bununla beraber uyku esnasmda

ruhun bedeni yönetmekle ilgili alakas sürerken ölümle birlikte bu alaka

kesilir. Burada bir surette veya da sureder içinde hükmün farkllamas

kaçnlmazdr.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen birinci bölümden ‘Rabbin yolu

ve Allattn yolunda gafletten uyanm insanlarn durumu nedir?’ bahsi-

dir: öyle dedi: ‘Allattn yolu
‘Benim rabbim doru yoldadr”

4
ayetinde

belirtilir. ‘O yol Rabbinin doru yoludur’
55 öyle dedi: ‘Onlar yollarmza

ulatracaz’56
, baka bir ayette

‘
Rabbinin yolum çar’57

, ‘Bu benim dos-

doru yolumdur,5a
, ‘Göklerde ve yerdeki her eyin kendisine ait olduu Al-

lah’n yolu’
59

,
‘De fci bu benim yolumdur, Allah’a davet ederim’

60
denilir.

öyle demitir: ‘Allah’a basiret üzere ancak Rabbinden açk delile sahip
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olan davet edebilir. Onu takip eden bir ahit de bulunmaldr. Ona
uyanlar Allah’n keif verdii nefislerdir.’ öyle demitir: ‘Sadece farkl-

lk ve ihtilaf vardr ve ancak böyle bir ey olabilir. Cem’ (birlik) ehli di-

ye bir ey olduunu duyarsan, bil ki, onlar Hak karsnda cem’ sahibi

olanlardr; bununla beraber âlemde farkllk ve ihtilaf devam eder.

Çünkü ilahi isimler birbirinden farklyken âlem de ilahi isimlerin sure-

tinde ortaya çkmtr. Hal böyleyken birlik nerede ve cem’ nerede ola-

bilir?’ öyle demitir: ‘Hakikat birdir, dolaysyla hüküm birdir.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen ikinci bölümden ‘Kadimlikte pay

ve kadem var mdr?’ bahsidir: öyle dedi: ‘Allah katnda hakknda ina-

yetin takdir edildii ve öne geçtii kimse nezdinde âlem bulunduu hal

üzere sabittir. Deime ve bakalamalarnda âlem o kii için deimez,

bir suretten baka surete geçmez. Bunu bilen pek azdr.’ öyle dedi:

‘Dünya ve ahiret ortak olduklar hususta belli bir süreye kadar müte-

rektir.’ öyle dedi: ‘Ahiretin kendisine mahsus özellii dünyada ortaya

çkmaz. Ahiret meydana geldiinde ise onda dünyann hükmü bulun-

maz. Rahmet genelleip belirlenmi ecel bitince ve nimet herkesi kapla-

dnda, dünyadan ayrl gerçeklqir. Bu hal rahatl -çünkü Allah uy-

kuyu dinlenme ve rahatlk olarak yaratmtr- gerektiren ‘sahih ölüm’ ile

kendisinden sonra uyankln bulunmad uyku halidir. Halis ahirette

gördüün her ey bir rüyadr. Orada arif insan Hakkn el-Hayy ve el-

Kayyun isimleriyle nasl isimlendirildiini örenir. Sc ölü-uyuyansn!

çinde bulunduun durumda beka sana mahsus olduu kadar üzerinde

bulunduu duruma göre beka O’na mahsustur.’ öyle demitir: ‘Ale-

min varaca yeri, onun halikndaki tasarruf ve hükümleri dünya haya-

tndayken bilen kii marifete ermi kiidir. Öyle biri arif, âlim ve hakim

diye isimlendirilir; sen de o kii olmak için gayret göster.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen üçüncü bölümden ‘Tümevarmda

saymn mümkün olup olmad’ bahsidir: öyle dedi: ‘Kendinden uzak

kalan gördüünde ona kar tamahkâr olma, çünkü o senden daha id-

detle kaçar. Bunu anlamalsn!’ öyle dedi: ‘Allah’n hakkmzdaki bilgi-

sini bilmediimiz için herhangi bir eye güvenmek söz konusu deildir;

belki hakkmzdaki bilgisi musibet olabilir.’ öyle dedi: ‘Sadece iman

vardr, ondan yüz çevirme. man ettiin bir ey hakknda tevile gitmek-

ten sakn! Keifle gösterilmedii sürece tevil ile hiçbir ey elde edemez-

sin.’ öyle dedi: ‘Bütün ilerinin esas iman ve takvaya dayal olsun.

Böyle olunca gerçekler ortaya çkar. Sen de Allah seni kendisine ça-
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rncaya kadar ortaya çkan hale göre amel et ve ona göre yürü.’ öyle

dedi: ‘Gemlerini el-Hâdi’nin eline brak, O’ndan uzaklama, yoksa

düman sana musallat olur, ebedi olarak bedbaht eyler.’ öyle dedi:

‘Kimin yeri yurdu dünyada efkat ise onun adna korkulur; bunun tersi

de dorudur.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen dördüncü bölümden ‘irk ve

tevhid ehli arasnda snrlama’ bahsidir: öyle dedi: ‘Allah’n nimetle-

rinden birisi de ftrat tevhidde deil, varlkta yaratm olmasdr (ftrat

bilgisi Allah’n var olduunu bilmektir, O’nun bir olduunu bilmek de-

ildir). Bu nedenle herkes rahmete ulaacaktr, çünkü i devridir; daire-

nin sonu bama dönmü, ona kavumu, dairenin sonu batakinin

hükmünü kazanmtr. O da ancak varlktr.’ öyle demitir: ‘Rahmet

gazab geçmitir, çünkü rahmet sayesinde balangç gerçeklemitir.

Gazap geçici ve geçici olan ise yok olucudur.’ öyle demitir: ‘Tevhid

mertebede gerçekleirken mertebe ise çokluktur. Demek ki tevhid (bir-

lik) çokluun birliidir. bu ekilde olmasayd, isimlerin anlamlar

farkllamazd. el-Kahhar ismi nerede, el-Gaffar’n medlulü nerede? Ya

da el-Muizz’in anlam nerede, el-Müzill’in anlam nerede? Bu dünyada

âmâ olan ahirette de âmâdr. Gerçekte sadece keif bilgri vardr. Onun

ehli deilsen, imandan daha az yoktur.’ öyle dedi: ‘Duyulur olan du-

yulurdur, onu kendi yolunun dna çkarp cahil kalma! Makul

(akledilir) de ayn ekilde makuldür. Duyuluru (mahsûs) makule katan

apaçk bir ekilde dalalete dümütür.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen beinci bölümden ‘Haldeki ile

atl arasndaki ayrc özelliin bilinmesi’ bahsidir: öyle dedi: ‘Allah’n

cennet ile ate arasmda suru vardr. Onun iç yüzü rahmet, dnda ise

azap vardr. Orann üzerinde her biri simasndan tannan adamlar bu-

lunur. O sur Araftr. Onlar içinde bulunduklar yeri ve durumu bilir-

ler.’ öyle demitir: ‘Allah rahmetini surun içinde gizlemi, azabn me-

kân, zaman ve halin gereine göre dna ve zahirine yerletirmitir.

Cennet ehli rahmete daldrlmtr. Kefin olmas kaçnlmazdr ve bu

durumda surun iç yüzündeki rahmet ortaya çkar ve genelleir. Artk

mutlu olmayan hiçbir bedbaht kalmad gibi ac duyan herkes haz alr.

Bu itibarla insanlarn bir ksmnn hazz elemden kurtulmaktr. Onlar

en bedbaht olan kiilerdir ve böyle bir insan öyle bir nimettedir ki ken-

disinden dala çok nimet gören birinin var olmadn zanneder. Daha

önce ise ondan daha çetin azap gören birinin olmadn düünmütü.
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Böyle düünmesinin sebebi, her insann veya her eyin sadece kendisiyle

megul olmasdr.’ öyle demitir: ‘Allah’n kitabnda nimetin bedbaht-

lara da ihsan edilecei ve rahmetin onlar da kuataca hakknda en

umut verici ayet
‘

Onlar deve inenin ucundan geçinceye kadar cennete gi-

remezler
’61

ayetidir. Kastedilen tam olarak günahkârlarn cezasdr.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen altnc bölümden ‘Üstün olan,

daha üstün olan, eksik olan ve kâmil olan’ bahsidir: öyle dedi: ‘Keif

ve Hakkn öretmesiyle hakikatleri örenen insan en kâmil kiidir. O
mertebeden aadaki kâmildir. Onlarn dndakiler ya mümin veya ak-

li düünce sahibi olanlardr. Onlarn kemale girmesi söz konusu degü-

dir. Böyleyken mükemmellikte (ekmeliyet) nasl yerleri olabilir ki? Bu-

nu bilmelisin!’ öyle dedi: ‘Delilin seni bakasna ulatracan zan-

netme. Delilin seni ulatrabilecei ey bizzat kendisidir ki o da delU

demektir. Binaenaleyh delilinin keif (deldi) olmas için tamahkâr olma-

lsn. Öyle bir keif sana hem kendini, hem bakasn gösterir. O da Al-

lah adamlarndan Efrad’a mahsustur.’ öyle demitir: ‘Allah’n pey-

gamberleri Allah’tr’ ayetini okurken ikinci lafza-i celalde kendini tutar-

san, olur; aksi halde buna niyetlen ve sonra ‘Allah peygamberlii nereye

yerletireceini bilir’ diye oku!’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen yedinci bölümden ‘Sözlemelere

vefada varlk’ bahsidir: öyle demitir: ‘Kulun söze vefa göstermesi bir

cefadr; iddia kokusu bulunduu için, övülen bir i olsa bile, yine de ce-

fadr.’ öyle demitir: ‘Sana vefa gösterilsin diye vefa göstermekten sa-

kn. Sen kendi sözüne vefa göster; onu/O’nu kendi haline brak, ne di-

lerse onu yapsn!’ öyle dedi: ‘Her kim Hak yerdii sözü yerine getirsin

diye ahdine vefa gösterirse, bu vefa onun terazisinde hiçbir eyi artr-

maz. Bu durum ‘
Sizinle yaptm ahdi yerine getirin

’62
ayetinde belirtilir.

Kastedilen cennete girmektir. Hadiste kiinin Allah katnda cennete

girmekle ilgili sözü olup baka bir ey söylemedii belirtilmitir.
‘

Al-

lah’la yapt söze uyan kii ...’
63

Böyle bir insan karlk talep etmedii

gibi ahdinin yerine getirilmesini de zikretmez. Allah sadece ‘Ona büyük

ecir vereceiz
,6i

der. Allahn yücelttii bir eyden daha üstünü olamaz.

Her halükarda bir ekleme olmakszn, kendi sözünü yerine getirmek

üzere çalmalsn.’ öyle dedi: ‘Vefakârlk haklar tam yerine getirmeyi

içerdii kadar ilaveyi de içeril. Bu itibarla vefa kulun tarafndan nafile

ibadetler iken haklar farzlardr. Allahn kuluna vefa göstermesi de bu

ekilde hem zorunluluk ve hem hak edi mesabesindedir; Buradaki faz-
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lalk da kulun fazlal gibidir. Bu durum Kur’an’da zikredilmi fazlalk-

tan ibarettir.’

Bunlardan birisi de üç yüz seksen sekizinci bölümden ‘Her ey

Bir’e dayanr, O ise ilave bir ey deildir5
bahsidir: Ayette ‘Bütün ij O’na

döner
565

denilir. Sadece 05nun kendisi varken saadete ermi mudu kim-

dir, bedbaht kimdir?’ öyle demitir: ‘Hak kendisini raz olmak ve ga-

zap etmek özelliiyle nitelemitir. Bu itibarla sadece rahatlk ve yorgun-

luk vardr. Bir ksm gazap nedeniyle bedbahttr; gazap ise yok olucu-

dur. Bir ksm rza nedeniyle mududur, nza ise süreklidir.’ öyle demi-

tir: ‘Kim ileri anlarsa, güçlükler kolaylar. Bir ey kendisine bakasnn

merhametinden daha çok merhamet gösterir.’ öyle dedi: ‘intikam ala-

na baknz! Bir kimse dümanna ac vermek üzere intikam almaz; sade-

ce intikam ald kii vesilesiyle nefsini rahadatmak için intikam alr.

Ayn ey izzet sahibi için geçerlidir..Bunu anlamalsn! Baknz! ntikam

alan intikam hakkndaki öfkesi sakinleirse balar; intikamn alrken

ii öldürmeye kadar götürürse piman olur. Bunun istisnas öldürmenin

Allah’n cezas olduu durumdur. Öyle bir ceza ölen için temizlemeye

vesile olur.
5

Bunlardan birisi de üç yüz seksen dokuzuncu bölümden ‘Mübrem-

lik ve bozmak parçada ve parçadandr
5

bahsidir: öyle dedi: ‘Sen

O’ndan olmasaydn O’nu ifade edemezdin. Allah Hz. sa hakknda öy-

le demitir: ‘Kendisinden bir ruhtur.’
66

Varlktaki her ey O’ndandr. Al-

lah öyle buyurur: ‘Göklerde ve yerde olan her eyi size amade kldk.’
67’

öyle demitir: ‘Seni kendi menziline indiren kii, hiç kukusuz, merte-

besinde sana tasarruf hakk tanm, kendi sfatyla seni izhar etmitir.

Sen de ilk admda baylma haline maruz kalan Ebu Yczid gibi olma!

Dünyada bulunduun süre halifelie ehliyetli bir mahal olmalsn.

Ahirctc göçtüünde ise serbest kalrsn.
5 öyle dedi: ‘Hayatn terke ça-

lmalsn; onu terk ettiinde, ona m yoksa benzerine mi döneceini

bilemezsin. Hâlbuki sen onunla ülfet etmitin. Bildiin kimseyle arka-

dalk ve sohbet yabancyla sohbetten daha uygun bir itir.’ öyle de-

mitir: ‘smet ve balanmak iki türdür; birincisi Allah’a balanmak,

kincisi ipine balanmak. pe balananlardan olursan, sebepleri benim-

seyenlerden olursun. Allah’a balanrsan Allah ehli olursun. Allah’n eh-

li ve O’nun seçkinleri olan baz kullar vardr.’ öyle demitir: ‘Allah eh-

linin özellii Hakkn suretiyle O’nun yaratklarndan ayrmam olma-

lardr. Bu özellie sahip olmayan biri ehil deüdir. Onlar Ar’n sahip-
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teriyken Allah’n seçkinleri O’na yakn olanlardr. Böyle bir tecelli ken-

dilerine gerçeklememise, ehil olanlar seçkinlerden daha yakndr.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksannc bölümden ‘Ölümlerin bitkiy-

le hayat bulmas’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hayvan bitkiyle beslenir,

onun canll bitkinin canll demektir. Bunun için besinden yoksun

kaldnda skntya düer.’ öyle demitir; ‘Allah sizi topraktan bitki ola-

rak bitirir .’
68 nsan ancak kendine uygun ve benzer bir eyle beslenir.’

öyle demitir: ‘Sabit olan yürüyen gibi büyür ve geliir.’ öyle demi-
tir: ‘Ölüm asildir ve bu nedenle fena Allah'n yoluna katlanlarn halle-

rinden biri olmutur. Fena sayesinde onlar ‘zevk’ ederek ölümü tanrlar.

Onlar kendilerinden fani olurken Allah ile beka halinde bulunurlar.’

öyle demitir: ‘Her eyi sudan canl yaptk .’
69 Tatan çkm su, asayla

taa vurulduktan sonra çkmtr; asa ise bitkidir. Böylece ölüler suyla

hayat bulmutur. Böyleyken hayvann derecesi nerede, bitkilerin dere-

cesi nerededir?

Aaç üzerine yaylan taa bakn

Talardan çkan suya bakn

Hayat suya bal, yok olmasndan korkma

Perdeler ardndan vurana bak!

öyle demitir: ‘Eceller snrl, günler sayldr.’ öyle demitir:

‘Nefisler ezilmi ve nefesler sayldr.’ öyle demitir: ‘Allah'n yii-

zü/vechi sensin! Bulunduun her yerde kble saylrsn. Sen kendine

dönmelisin. Halife kendisini halife atayann suretiyle zuhur eder. Sen

yeryüzünde halife iken Allah ailede halifedir (‘Allah’m! Sen ailede hali-

fe, seferde yoldasn’ hadisine telmih).’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan birinci bölümden ‘Faydal bö-

lümleri birletiren genel mertebe’ bahsidir: öyle demitir: ‘Kim Hakk
zikrederse, Hak da onu zikreder. Kim O’na ükrederse, O’na hamd et-

mi olur. Kim Allah’ överse, Allah ona merhamet eder. Kim iini O’na

teslim ederse, O’nu yüceltmi olur. Kim O’na dayanrsa Allah onu ka-

bul eder. Kim O’na dua ederse, Allah duasna icabet eder. Allah seninle

olduu gibi sen de O’nunla ol!’ öyle demitir: ‘Sen müminsin. Demek
ki O’nun aynassn. O’nun sureti senin vesilenle zuhur ettii için sen

cami’ varlksn.’ öyle demitir: ‘Rabbinle konutuunda O’nun kela-

myla kendisiyle konu; kendinden söz uydurmaktan sakn. Allah senin

o sözünü duymayaca kadar sen de O’nun sana icabetini duymazsn.



Otuz Beinci Sifr 79

Kendini muhafaza eyle, buras ayaklarn kayd bir yerdir.’ öyle de-

mitir: ‘Okuyucu ol, öne geçen olma! Senin önünde bulunan Hak’tr.

Hak yar kazanan iken sen ikinci olansn. Hz. Peygamber imamlk

(bakanlk) hakknda öyle der: ‘Sen istemeden sana verilirse, sana yar-

dm edilir; sen talep edersen kendi haline braklrsn.’ Komutanl ta-

lep etme; öyle bir talep kyamette pimanlk ve üzüntü getirir.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan ikinci bölümden ‘nen ile yükse-

lenin bir araya gelmesi ve karlamada aralarnda gerçekleen hadisenin

bilinmesi’ bahsidir: öyle demitir: ‘Münazelcler (ini-çk) gereklidir,

çünkü sana emredilen Hakka yönelmektir. Hakka yönelenler O’nun

kendilerine inmesiyle nimet kazanr. Böyleyken hangi mertebe veya

menzilde karlamann gerçekleeceine bakp o mertebeye göre hare-

ket etmelisin.’ öyle demitir: ‘Hak sana ancak kendisine yükseldiin

yolda iner. Böyle olmazsa sen O’nunla karlamazsn.’ öyle demitir:

‘Hakka hangi sfatla yükselirsen, ayn sfat O’nun kendisine göre sana

tenezzül ettii sfat olarak görürsün. Demek ki sadece karlkl bir ilgi

ve münasebet söz konusudur. Hakikat böyle olmasayd karlama ger-

çeklemezdi.’ öyle demitir: ‘Allah’n karsndaki muamelen imkâna

göre olmasn; sen O’na münasip olana göre O’na kar muamele etme-

lisin. Allah sana ancak o özellikle iner.. Buna mukabil ‘Dilediini yapan-

dr ’70
ayetini söylersen, öyle cevap veririz: Allah ancak münasip ve uy-

gun olan irade eder. Sen de ayetin sahihisin.*

Bunlardan birisi de üç yüz. doksan üçüncü bölümden ‘Örtülerin ar-

dndan ortaya çkan inci’ bahsidir: öyle demitir: ‘Kim tekvini, yani

bir ey var etmek isterse, besmele çekmeli, onu yazarsa Elif harfiyle

yazmaldr.’ öyle demitir: ‘Allah karsndaki edep ortak olduun ite

ortak olmamandr (ortak olarak görünmemendir).’ öyle demitir: ‘O

sadece endir veya O sen deildir ve O’dur. Demek ki ortaklk söz ko-

nusu deildir.’ öyle demitir: ‘Sen O’nun mukabilisin, çünkü sen kul

O efendidir.’ öyle demitir: ‘(Sana dönük nimeti nedeniyle) Allah’a -

O’na göre deil- kendine göre karlk vermelisin. O’na kendine göre

karlk vermen, O’na göre karlk vermen demektir. Bu durumda O
seni müstani klar. ‘Kimden müstani kalr?’ demiyorum. Bu nedenle

hiç kimse saadete ulatktan sonra bedbaht olmaz.’ öyle demitir: ‘Her

durumda Allah’a hamd ederim. O hamd mutluluk ve sknt hallerini

içerir ki, o ikisinden baka bir hal de yoktur.’ öyle demitir: ‘ki isim-

den bileik isme riayet etmelisin. Büyük bir hakk olan bu isim er-
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Rahmanu’r-Rahim ismidir. Bundan baka bileik isim yoktur. Bu yönüy-

le bu isim Bal-bek, Rame-Hürmüz gibi isimlere benzer. Allah’ bu ady-

la zikreden kii hiçbir zaman bedbaht olmaz.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan dördüncü bölümden ‘Kendisiyle

insanlardan ban kalkmad kimse’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah

kendilerini yarattnda hiçbir kimseyi hakir ve hor klmamtr. Binae-

naleyh sen de her varla Hakkn onu yaratrken kendisine bakt gözle

bakmalsn. Allah her varl kendi hamdini ve övgüsünü tespih etsin

diye yaratt.’ öyle demitir: ‘Kul içinde inand eyi yaratr ye var

eder, sonra onu yüceltir, deersiz görmez. Bu itibarla Allah’n yarattk-

larn yüceltmek daha uygun ve yerinde bir itir. Bu durum düünenler

için garip bir srdr. Bunun altnda -örenirsen ayet- Allah hakknda

marifet ve bilgiler yer alr.’ öyle demitir: ‘ini Allah’a havale eden

Hakkn ina ettii bir eyi O’na havale etmitir. Kendi iini Hakkn ina

ettiinden yüce görenin bu davran ise tefviz ve tevekkül saylmaz.’

öyle demitir: ‘Allah’n (veya Allah’a) ikinci ahs zamiriyle hitab bir

snrlama olduu kadar üçüncü ahs zamiriyle ifadesi de snrlamadr;

her ikisi de kaçnlmazdr.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan beinci bölümden ‘Arya giden

yaknlk’ bahsidir: öyle demitir: ‘Bir ey isteyeceksen Allah’a giden

yolun açklanmasn istemelisin. Daha doru bir ifadeyle saadete giden

yolu sana açklamasn istemelisin. Çünkü her yol Allah’a gider, yolda

yürüyenin bedbaht veya mutlu olmas durumu deitirmez.’ öyle de-

mitir: ‘Hakk tenzih eden en cahil kii, o tenzihi herkesin eriat haline

getiren kiidir. Böyle bir tavr nazarî düüncenin hatas ve saygszl-

dr. Acaba öyle bir yol var mdr ki Hak o yolun ayns, balangc ve

sonu olmasn!’ öyle demitir: ‘man nuru olmasayd müahedenin neyi

verdiini bilemezdik. Demek ki müminden daha güçlü hiç kimse yok-

tur.’ öyle demitir: ‘Var ancak hayrete olabilir. Allah’ bilen kii

O’nun hakknda hayretten baka bir ey bilmez. Allah’n yüce Kur’an’ -

ki Fatiha’y kastediyorum- hayret ehliyle bitirmi olmasnda ne güzel

iaret vardr. Bu ayet
‘

Dalalete dümeyenlerin yolu’
71

ayetidir. Ayette ge-

çen dalalet hayret demektir. Allah bu ayetten sonra ‘âmin’ demeyi em-

retmitir. Yani senden istediimiz hususlar kabul ct!
‘Gazap etmedikle-

rinin ve dalalete dümeyenlerin yolu
wl nimet verdiinin nitelikleridir. O

nitelik bir tenzih niteliidir. in sonunun hayret olduunu bilen kii,

hayrete dümez. Öyle bir insan bu hususta Rabbinden nur üzeredir.
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hsan verenin ihsanndan dönmesi

Kesin bîr delil, onun deersizliine

Öyle biri bir köpek; Allah öyle tebih etmi onu

Allah rahmetiyle kuatrsa birini

O rahmette yumuaklk var

O’nun keremi ve re/eti de var

öyle biri ihsana ve hayra mazhar bir kuldur

Onun avucu Hakkn nimetiyle dolar

Allah onu üzerinde yaratld hrstan korumu
Yaratlrken bu özellikte yaratlmt

Nas ile beyan edildii gibifelaha eren odur

Vahiyde bunun hikmeti de gelmitir

Bunlardan birisi de üç yüz doksan altnc bölümden ‘Engellenmi

biri yükseldikten sonra aaya düebilir’ bahsidir. öyle demitir: ‘zzet

'Allah’a, peygamberine ve müminlere aittir.
’73 Demek ki ancak mümin te-

vazu sahibidir. Mümin iman nedeniyle üstünlük kazanm kiidir.

Onun tevazu sahibi olmas Hakkn yakn semaya tenezzül buyurmasna

benzer.’ öyle demitir: ‘Arif tevazuyu bilemez, çünkü o bir kuldur.’

öyle demitir: ‘Aklnla meleklerin Âdem’e secdesini düünmelisin! On-

lar yüzlerini alt yöne doru çevirdiklerinde, onu kendi mertebesinde

görebilsinler diye Âdem oradayd.’ öyle demitir: ‘nsann halifelii

ycryüzündcdi. Oras insann yurdu ve asldr, oradan yaratlmtr.

Yeryüzü zelil ve hordur.’ öyle demitir: ‘Allah bütün âlemi kendini

bilmeye davet etmitir. Onlar kaimdir (ayaktadrlar), çünkü Allah onlar

yarattnda önünde ayaa kaldrm, sonra secde ettirmi, secde halin-

de O’nu tanmlar, bir daha da balarn kaldrmam, secdeden bala-

rn yükseltmemilerdir. Bu secde içerisinde Sehl b. Abdullah sadece

kalbin secdesini görmütür.’ öyle demitir: ‘Peygamber tevazünün ta-

dn ancak sra gecesinin sabahnda tanmtr. Yayn iki ucu kadar olan

bir yaknlktan onu tekzip edenlerin yanna inmi, onlar kendisine suç-

lama yöneltmiler, peygamber de onlar affetmitir.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan yedinci bölümden ‘i gizli ola-

nn kadri bilinmez’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n kendileriyle zatn

niteleyip (teklif) kitabnda ye peygamberinin dilinde zikrettii özellik-

lerle ilgili olarak insanlar Ö’nun kadrini takdir edememilerdir.’ öyle

demitir: ‘Ne perde var, ne örtü! Allah’ gizleyen sadece O’nun zuhuru-

dur.’ öyle demitir: ‘Nefisler kendilerine gözükenle yetinselerdi, hiç
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kukusuz, gerçei olduu hal üzere öreneceklerdi. Fakat onlar kendile-

rine gizli kalan bir eyi aram, bu talepleri ise perdenin ta kendisi ol-

mutur. Baka bir ifadeyle nefisler kendilerine gizli kaldm tahayyül

ettikleri bir eyle ilgilenmekle onlara gözükenin ve zuhur edenin hakk-

n takdir edememilerdir.’ öyle demitir: ‘Hiçbir ey bâtn deil! Sade-

ce bilginin olmay bir eyi bâtn klmtr. Hak’ta kendisinden bâtn

kalan bir ey yoktur. Allah bize ez-Zahir, el-Bâtm, el-Evvel ve el-Ahir

olduunu bildirmitir. Yani senin ‘bâtndadr’ diye aradn ey zahir

olan ve gözükendir; yorulmana gerek yok!’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan sekizinci bölümden ‘Genel va-

hiylerdeki (tevki’) menfaatler’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n (istek-

lere) icabet ederek vahiyler indirmesi kullarn taleplerine göre gerçekle-

irken maksadar farkl farkldr. Bunlar bir sebeple veya istekle inen

ayedere iaret eder.’ öyle demitir: ‘Allah katndan inmi her sure ve

ayet ya O’nun bildirmesi veya hüküm veya haber veya Allah’a delil ol-

mas itibariyle ilahi bir ikaz ve umuttur. Kendiliinden gelip sebebe

bal olmayan her ayet snanma demektir. stek ve soru üzerine nazil

olanlar, inayede snanmaktr.’ öyle demitir: ‘Bir sualden meydana ge-

len bildirme soru sorana delil getirme ve ortaya koyma amac tar.’

öyle demitir: ‘Kendisinden kaçnlamayacak olan zorunlu eriat Hak-

kn -herhangi bir sebebe bah olmakszn- kendiliinden ortaya koydu-

u eriattr (hiiküm). Onun aasndaki söz veya halle bir dilekten

meydana gelen eriat ve hükümlerdir.’ öyle demitir: ‘Varlk bir divan

iken Hakkn eh o divandaki kâtiptir. Peygamberin Allah’n katndan ge-

tirmi olduu her ilahi haber tevki’ diye isimlendirilir. Sen de vakte gö-

re amel etmelisin, çünkü i, nesheden ve edilenden ibarettir.’

Bunlardan birisi de üç yüz doksan dokuzuncu bölümden ‘Bak

hakknda mertebenin ortaya çkard durum’ bahsidir: öyle demitir:

‘Mertebe sufilerin stlahlarnda zat, sfat ve fiiller demektir.’ öyle de-

mitir: ‘Yaratla dönük Hakkn bak yaratlmlarn üzerinde bulun-

duu tasarruf hali deildir. Çünkü âlem -serbest deil- zorla hareket et-

tirilendir.’ öyle demitir: ‘Allah’n kullarna bak onlarn mertebeleri-

ne yöneliktir, varlklarna yönelik deildir. Bu nedenle eriatlar hallere

göre nazil olmuken muhataplar hallerin sahipleridir.’ öyle demitir:

‘Âlem eriatlarn iniiyle birlikte Hakkn kendisine bakarken dile getir-

dii hitab örenir. Bu durum ‘Ne zaman bir ite bulunsan, ne zaman

Kur’an’dan bir ey okusan ve ne zaman bir i yaparsanz, o ie daldnz



Otuz Beinci Sifir 83

zaman biz mutlaka üstünüzde ahidizdir’
7*

ayetinde ifade edilir. Haller

dünyada indirilmi hükümleri talep eder.’

Bunlardan birisi de dört yüzüncü bölümden ‘Seni muhayyer bra-

kan hayrete düürmü demektir5
bahsidir: öyle demitir: ‘Mele-i a’la’y

çekimeye sevk eden, kefaretlerdeki muhayyerlik ve serbestliktir. Mu-

hayyer brakmak hayret demektir. Çünkü muhayyer brakmak, en üstün

ve en kolay bilmeyi talep eder; o da delille örenilir. Fidye oruç, sada-

ka ve nüsuktür. Onun kefareti ise ailenin yedii veya giydiinin ortala-

masndan on yoksulu doyurmak ve giydirmektir. ‘Ya da bir köle azat

etmektir. ’
75

’ öyle demitir: ‘Allah seni ilerinde serbest brakrsa, hangi-

sini önce zikrettiine bakp onu yapmalsn. Allah bir eyi ancak sana ve

o ie önem verdii ve ihtimam gösterdii için önce zikretmi, onu

yapman hususunda senin dikkatini çekmi gibidir. Bu itibarla Allah’n

kulunu serbest brakmasndaki hayret, önce zikredileni benimsemekle

ortadan kalkar. Hz. Peygamber veda haccnda sa’yetmek istediinde u
ayeti okumutur: ‘Safa ve Merve Allah’m iarlarmdandr .’

76 Sonra ‘Al-

lah’n baladyla balarm’ diyerek Safa ile balamtr. O da serbest b-

rakmada ortaya çkan hayret halini izale için sana yaptm tavsiyenin ta

kendisidir.
‘

Allah'n peygamberinde sizin için en güzel örnek vardr .’
77

Bunlardan birisi de dört yüz birinci bölümden ‘Özel bilgiler içeri-

sindeki marifetler’ bahsidir: öyle demitir: ‘Arife göre Hakkn bütün

ihsanlar O’nun hakkndaki bilgiler demek iken aif olmayan insan o

bilgilerden bihaberdir.’ öyle demitir: ‘O bilgileri sadece arif bilir,

çünkü o bu bilgileri
‘

Allah’n eli onlarn ellerinin üzerindedir
’78

ve
‘Sana

biat edenler Allah'a biat etmitir
’79 buyurduunu duyduuna O’nun elin-

den almtr.’ öyle demitir :.‘Hakkn bilgileri O’nun kullarna hsam ve

nimetleridir, Allah o nimederden birisini öretirse, senden O’na dön-

sün diye öretir. Baka bir ifadeyle Hakkn sana örettii bilgi seni

O’na çarr. Allah seni kendisinden gafil görünce nimetleriyle kendisini

sana sevdirmitir.’ öyle demitir: ‘Hakkn bütün ihsanlar nimettir.

Fakat genele göre nimet maksada uygun olan i demektir.’

Bunlardan birisi de dört yüz ikinci bölümden ‘Bilgi olmakszn

hükmü ispat
5
bahsidir: öyle demitir: Temiz eriata göre, hakim, ahit

ve yemin edüince hüküm verebilir. Bazen sadece yemin yeterlidir. Yalan

ahitiikle hüküm sabit olsa bile, bilgi gerçeklemez.’ öyle demitir:

‘Hakim hüküm verirken isabet etmitir. Öyle biri bilgi sahibidir, çünkü

Allah bildiine göre hüküm verir. O bilgi Allah’n hüküm verirken zan-
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n galibine göre hüküm vermesini emrettii eriatdr. Öyle bir zan ki-

iye göre galip zan iken Allah katnda bilgidir.’ öyle demitir: ‘Hakim

kendi talebi olmakszn Allah’n hakimlik görevine atad kiidir. Tale-

biyle bu görevi alan ise Allah’n hakimi deildir, öyle birisi mesuldür.’

öyle demitir: ‘Hz. Peygamber buyurdu ki: ‘Biz görevi talibine ver-

meyiz. Böyle bir durumla onun halifelii sabit olur. Halifelik peygam-

berlie ilave bir itir, çünkü peygamberlik tebli iken halifelik zorla hü-

kümran olmaktr.’ öyle dedi: ‘Ölümden sonra bir yöneticinin atanmas

-halifelik deil- vekilliktir. nsanlarn atad kii Hakkn atad kii sa-

ylr. Öyle biri ilahi halife demektir; sen de ister Hz. Ebu Bekir ister

Hz. Osman gibi ol, fakat Hz. Ömer gibi olma! O ii ûra’ya brakm-
t.’

Bunlardan birisi de dört yüz üçüncü bölümden ‘Dümanlkta eit-

lik’ bahsidir: öyle dedi: ‘Sana dümanlk eden içinden seni kendine eit

saymtr. Bazen dc böyle bir makamda olmayabilir.’ öyle demitir:

‘Allah seni bir zararla snarsa, onu kaldrmasn dile, sabrederek ona

kar direnme! Allah seni sadece gönderdii sknty kaldrrken baka-

sna ikâyetten nefsini alkoyduun için ‘sabrl’ diye isimlendirmitir.’

öyle demitir: ‘Hz. Eyyûb’un hikâyesi sadece onu rehber edinip kendi-

sine uyman için sana okunmu ve anlatlmtr. Peygamberler insanln

efendileri olunca Hz. Peygamber’e öyle denilmi: ‘Onlar Allah’n hida-

yet ettii himselerdir, sen (onlara deil) onlarn hidayetine uyJ
>il0 Böyleyken

tâbi hakknda ne düünürsün?’ öyle demitir: ‘Bir arif ackm, ala-

maya balam, sebebi sorulunca öyle demi: ‘Allah beni alayaym di-

ye acktrd.’ Arifdediin budur.’

Bunlardan birisi de dört yüz dördüncü bölümden ‘nsaf eden vasf-

lanmaz’ bahsidir: öyle demitir: ‘Muhakkik sfat olmayandr, çünkü

her ey, Allah’a aittir. Hal böyleyken ‘Hak kendini O’nun için caiz ol-

mayan ve bize ait olan niteliklerle nitelemitir
5 deme. Böyle bir söz say-

gszlk demek iken ayn zamanda Hakkn kendini niteledii durumlar

hakknda kendisini tekzip etmektir. Edepli-arife göre Allah herhangi bir

keyfiyet söz konusu olmakszn her sfatn sahibidir. Demek ki her ey

Hakkn sfatdr. Yaratlm sfadarla nitelendiinde, onlar, hak edi yo-

luyla deil, ödünç olarak kendisinde bulunur. Böyle bir iddiada bulu-

nan yoksulun anlamad udur: Allah için caiz olmayan ey, bir sfatn

kendisi deil, o sfat yaratlma balaman ve izafe etmeni salayan

nispet ve badr.’ öyle demitir: ‘Her sfat ilahidir ve yaratlm var-
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lkta ödünç ve arzî olarak bulunduu kadar kendi.sindeki her sfat da

ödünçtür.’ öyle demitir: ‘Biz kendimize göre Allah’n emanederiyiz.

Allah bizi bize emanet etmitir. O emanetini talep ettiinde O’na döne-

riz. Biz emanetin ta kendisiyiz. Kimin emanet verdiini, kimin emanet

aldn, emanetin mahiyetini örenmelisin.’

Bunlardan birisi de dört yüz beinci bölümden ‘Mekânn sdra-

madg kiiyi zaman smrlayamaz’ bahsidir: öyle dedi: ‘Snrlama özel-

liindeki her eyi -bilinmese bile- zarflar ihata eder.’ öyle demitir:
<Hz. Peygamber: ‘Allah’n doksan dokuz ismi vardr* demi, onlar

saym, sonra ‘gaybmn bilgisine ayrdn isimler* demi, ardndan da

‘Seni ben hakkyla övemem’ demitir. Allah’ övmek, O’nun isimleriyle

mümkündür, Allah’a delil olmalar bakmndan ilahi isimler, sayl ve

snrldr; her birinin bir ismi vardr ve o isim kendisine ve kendisi için

konulduu manaya delil tekil eder.’ öyle dedi: ‘Üst (fevka) yönden

hareketle (Allah için) ciheti ispat gerekmedii gibi istiva nedeniyle de

mekân ispat art deildir.’ öyle demitir: ‘Arif yazya ilave yapmad
gibi lafza da ekleme yapmaz. Arif bir ziyade olmakszn söylendii yer-

de durur ki ibadet de bu demektir.’

Bunlardan birisi de dört yüz altnc bölümden ‘nsan Rahman’n

örtüsüdür’ bahsidir: öyle demitir: ‘Rahman insandan daha güzel veya

daha kâmil bir örtüyle gizlenmemitir. Allah insan kendi suretinde ya-

ratm, ycryüzündcki halifesi yapm, sonra ailesinde O’nu halife olarak

brakmasn emretmitir.’ öyle demitir: ‘Allah ona halifelikte bam-
szlk vermemi olsayd emir kipinde ‘Allah’ vekil edin

’81
demezdi. Ya da

Hz. Peygamber Allah’a hitap ederken ‘Sen ailede halife ve yolda arka-

dasn’ demezdi. Hz. Peygamber ‘Bana edebi Allah öretti, ne güzel de

öretti’ buyurandr.’ öyle demitir: ‘Örtü süslenmek içindir. Allah ise

cemal ve güzellik sahibidir. Rabbini bilen insandan daha güzeli yoktur.’

öyle demitir: ‘Sufilere göre âlem mana itibaryla büyük insandr (in-

san- kebir). Allah öyle der:
‘

Göklerin ve yerin yaratl insanlarn yara-

tlndan büyüktür, fakat insanlarn çou bunu bilmezler.’82 Bu nedenle

‘mana itibaryla’ dedik ki dorudur. Burada bilgi bütün insanlardan

olumsuzlanmam, çounluktan olumsuzlanarak, onlarm bilmedii söy-

lenmitir. Alem karsnda insan- kâmil, hayvan bedeni karsnda ruh

mesabesindedir. O ise küçük insandr. ‘Küçük’ diye nitelenmesinin ne-

deni, büyüün edilgeni ve münfaili olmasdr. nsan âlemin bir özetidir;
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âlemdeki her ey insanda da bulunur. Bedeni küçük olsa bile âlemdeki

her ey insandadr.
5

Bunlardan birisi de dört yüz yedinci bölümden ‘Akl ve rüyalarn

baz hükümlerinde ayaklarn kayd yer
5
bahsidir: öyle demitir: ‘Arif

kendi nazarî/teorik düüncesi ve aklna göre deil, eriata göre Allah’a

ibadet edendir.
5 öyle demitir: ‘Akl, Yaratan snrlarken eriat ve keif

smr kaldrr ki doru olan budur.
5 öyle demitir: ‘Hevann aklda giz-

li bir tesiri ve hükmü vardr. Onu ancak keif ve vecd ehli fark edebilir.
5

öyle demitir: ‘Vehimlerin beeri nefislerdeki tesiri, akllarn tesirine

göre, daha güçlü ve baskndr. Allah’n diledii kullar bunun dnda-
dr.

5 öyle demitir: ‘Allah’n bize dönük rahmetinin bir yönü de

unutmak, hata etmek ve içimizdeki konumalar nedeniyle bizi cezalan-

drmaydr. Allah bizi zikrettiklerimiz nedeniyle cezalandracak olsay-

d, bütün insanlar helak olurdu.
5

öyle demitir: ‘Akllar hakknda dü-

ündükleri kimseyi idrakte yetersiz olduklar için böyle isimlendirilmi-

lerdir. Kelime ba anlamndaki ifeal’den türetilmitir. Saadete ermi in-

san -baka bir eyin deil- sadece eriatn balad kimsedir.
5

Bunlardan birisi de dört yüz sekizinci bölümden ‘Kavumak iste-

yen fenay bekaya tercih eder
5

bahsidir: öyle demitir: ‘Kim ölümü is-

terse, Allah’a kavumay sever. Hiç kimse Allah’ ölmeden görmeyecek-

tir. Sahih haber böyle bildirmitir.
5 öyle demitir: ‘Dünya hayatnday-

kc ölen kii saîd vc has insandr.’ öyle demitir: ‘Allah ile kendisini

müahede ederek karlamak fena demektir.
5 öyle demitir: ‘Deccal

hadisinde âri’nin hikmetini u sözde görünüz: ‘liç kimse ölmeden

Rabbini görmeyecektir.
5

Kastedilen insanlarn aina olduu bilinen

ölümdür. O ölüm ruhun hayvan bedenden ayrlmasyla yükümlülüün

kalkmasdr. Hz. Peygamber bize diriltüdiimizde kyamette rabbimizi

göreceimizi bildirmitir. Demek ki Rabbimizi dünya hayatndan ayrl-

dmz ölümün ardndan görebiliriz. Hz. Peygamber’in bu ifadesi, Al-

lah’n ona hsan ettii cevamiu’l-kelim özelliinin bir tezahürüdür. Bu-

rada bizi uyarmtr ki, birisi çkp da ‘Bu bedenden ayrlmadkça kimse

rabbini görmeyecektir5 demesin. Hz. Peygamber bunu kastetmemitir.

Onun kastettii, bilhassa dünya hayatnda görmenin olmayacadr. Biz

Hakk ancak Hz. Peygamberim buyurduu üzere ölümden sonra göre-

biliriz. Mütekabiliyetin gerçekleebilmesi için kavuma yüz yüzeyken

gerçekleecektir: Bu mütekabiliyette Allah, Efendi biz de kullarz. Biz

O’nu -bir snrlama veya tebih olmakszn- kar karya durarak göre-
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ceiz. Tebih olmakszn* dedik, çünkü ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’*3

Allah’n sfadann da bir snrlama olmakszn görürüz, bunu anlamal-

sn!

Bunlardan birisi de dört yüz dokuzuncu bölümden ‘Merhamet sa-

hiplerinin merhametinin inayet rahmeti karsndaki yeri nedir* bahsi-

dir: öyle demitir: ‘Merhametlilerin merhamet görmesi bir karlktr.

Onlara dönük rahmet, merhamet ettikleri ekilde tezahür eder. Onun

deeri ve mertebesi de ‘uygun bir karlktr.’ öyle demitir: ‘Merha-

met sahipleri, merhamet ettikleri kimselere inayet merhametiyle mer-

hamet etmemilerdir.’ öyle demitir: ‘nayet rahmeti gözün görmedii

hususlardadr veya herhangi bir kulak onu duymam, hiçbir insann

kalbine gelmemitir.’ öyle demitir: ‘nayet rahmeti iyilie ilave ve faz-

lalktr.’ öyle demitir: ‘Merhamet edenlerin rahmeti, isimlerin rahmeti

demektir. Merhamet edenler ilahi isimlerin hükmüne göre merhamet

etmilerdir. Bunlar onlarn üzerinde hüküm verenlerdir. Allah merha-

metli kullarna merhamet eder, çünkü onlarn kimin vastasyla merha-

met ettiklerini bilir; ilahi isimler onlarda hüküm sahibi olmu, Allah da

onlar ancak sayesinde merhamet ettikleri isme göre ödüllendirmitir.*

Bunlardan birisi de dört yüz onuncu bölümden ‘Daha da yakn584

ayetinin anlamdr: öyle demitir: ‘Yayn iki ucundan daha fazla olan

yaknlk, yaknl ah damar kadar olan yaknlktr, ikinci yaknlk Al-

lah’n bütün varlklara olan yaknldr. O yaknl bilen kii, Hakka

yaklaanlardan biri olduu kadar O’nun -tenzih üzere- varlktaki ve var

olan olanlardaki srrn bilendir.’ öyle demitir:
‘Hakka yakn kiilerden

ise rahatlk vardr.’
83

Kastedilen Hakk her eyin ayn görmekle ortaya

çkp kiinin üzerinde bulunduu rahatlktr. Ayetin devamnda reyhan

denilir. O da Hakk rzkn aym olarak gördüünde gerçekleir. nsan o

rzk alarak hayatta kalr. Sehl ‘besin nedir?’ diye sorulduunda, ‘Al-

lah’tr
5
diye cevap vermitir.

‘Nimet cenneti vardr .’
66

(Cennet ile gizlen-

mek, örtünmek arasndaki anlam ilikisine telmihle) Allah’n nimetleriy-

le gizlenir ve örtünür. Bu durum herkesin Allah’tan böyle bir müahede

elde edemediini örendiinde gerçekleir. Onlar ‘
Muktedir hükümdar

nezdinde doruluk oturanda oturan cennet ve nehirlerdeki kimselerdir

’

87

Onlar her neye yönelirlerse, o ey kendilerinden etkilenir.’ öyle demi-

tir: ‘Daha da yakn* ifadesiyle kulun temenni ettii veya edecei yaknlk

kastedilir. Bu ifade anlatmda mübalaa bildirir.’ öyle demitir:

‘Kur*an- Kerim’i okuduunda bütün dikkatini ona ver çünkü o
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Kur’an’dr. Furkan olmas bakmndan onu okuduunda, her okuyuta

bulunduun ayete göre hareket etmelisin!’ öyle demitir: ‘Kur'a'

okuduunda talanm eytandan Allah’a sn.’88 Çünkü Kur’an cem’, ya-

ni toplanma demek iken toplanma insan huzur haline çarr. Bu hal -

hrkandan farkl olarak- insana yardm eder. Baka bir ifadeyle Kur’an

insan huzura tarken furkan uzaklatrr ve kovar.’

Bunlardan birisi de dört yüz on birinci bölümden ‘Amel binekleri

sahiplerinin buradr’ halisidir: öyle demitir:
*
Güzel söz Allah’a ç-

kar.’
89 Bütün var olanlar Allah’n kelimeleridir ve

‘
Bütün i O’na döner’

90
,

‘Salih amel O’na yükselir.’
91 Baka bir ifadeyle salih amel sahibinin him-

metinin ulat ve kendisini yükselten amelin hakikatinin gerektirdii

mertebeye yükselir. Allah’n yükseklii idrak edilemez ve bilinemez.

O’nun bir snr yoktur, bunu bilmelisin! Kyamet günü Kur’an okuyu-

cusuna öyle denilir: ‘Oku ve yüksel! Senin menzilin okuduun son

ayetin menzilidir.’ Cennet dereceleri bu ölçüye göre Kur’an ayetlerinin

saysncadr.’ öyle dedi: ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt.’
92 Demek ki

amel eden Allah’tr. Hal böyleyken amellerin sahipleri nereye yüksele-

cektir?’ öyle demitir: ‘Arif bir ii sahiplenmeksizin yapan kiidir. De-

mek ki arif bütün gayretini harcar. Bu esnada ise amel edenin Allah ol-

duu hakknda rabbinden açk ve kesin bir delile sahip olur. Baka bir

ifadeyle kulun yerine getirdii amelin yapcs Allah’tr. Arif gayretini

harcamasayd yükümlülük olmazd. Bu itibarla amelde kula ait bir nis-

petin ve ban bulunmas kaçnlmazdr. Amel, Hakka ait iken nispet

yaratlma döner. Bu durum kulun ereflendirilmesi anlamna gelir.

Baka bir ifadeyle amelin kula izafe edilmesi onun terifi demektir; ku-

lun bunun farknda olup olmamas durumu deitirmez.’

Bunlardan birisi de dört yüz on ikinci bölümden ‘Bilenin bilene so-

ru sormas 5

bahsidir: öyle dedi: ‘Alim, kalbinde kuku bulunan ile bu-

lunmayan ayrsn diye soru sorarken bu sayede alim olan olmayandan

ayrr, susturucu delil ortaya çkar.’ öyle demitir: ‘Allah alimi bilmi

olduu eyi örensin diye snar ve imtihan eder.’ öyle demitir: ‘Ey

iman edenler! man ediniz’
93 Bu ifade bir açdan söylediimizdir. Böyle

bir insan iman etmi olduu hususa iman etmekle yükümlü tutulmu

mümindir.’ öyle demitir: ‘Allah seni balasn! Niçin onlara izin verdin

ki?’
94 Bu soru -inkâr sorusu deil- istifham, yani anlama amacyla so-

rulmu bir soru demektir. Hz. Peygamber’in makam vardmz görü-

ün doruluunu iktiza eder.’ öyle demitir: ‘Övülen kii ancak mer-
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tebeler bilinmedii için övülür. Mertebeleri bilse bile, onlar Allah'n

öretmesi yoluyla bilir ve örenir.’ öyle demitir: ‘stifhamn bir türü

belirsiz istifhamdr. Bu ksm bilenin bildiini sormasdr.’ öyle demi-

tir: ‘Sana bir ey soran, liç kukusuz, sorduunu senin bildiine ahitlik

etmitir.’ öyle demitir: ‘Bazen soruyu bilen sorabilir. Öyle bir soru

cevaba susturucu delili yerletirme amac tar. Bu nedenle Hz. sa’ya

‘Sen mi dedin ?’95 denilir. Buradan kullarna kar susturucu delil Allah’a

ait olmutur.’

Bunlardan birisi de dört yüz on üçüncü bölümden ‘Öüt bir müj-

dedir’ bahsidir: Öüt varislii hatrlatan bir müjdedir. O inayete maz-

har olan hakknda kabul ederek bir müjdeyken inayete mazhar olmayan

için mahrumiyet yoluyla müjdedir. nayet ehlini rableri kendinden ge-

lecek bir rahmet ve onlardan raz olmakla müjdelemitir. Mahrum olan-

lar ise ac bir azapla müjdelemitir. Bu itibarla nimet ve azaptan her bi-

risinin derilere temas eden tesirleri olacaktr (müjde anlamndaki büra

ile temas anlamndaki beer ve beeriyet arasndaki ilikiye telmihle).

Allah öyle buyurur:
‘Onlardan biri kz çocuuyla müjdelendiinde yüzü

kapkara olur ,’
96

’ öyle demitir: ‘Müjde anlamndaki büra beer kelime-

sinden türetilmitir. Allah perde ardndan konuandr. ‘Allah bir beerle

ancak vahiy yoluyla veya perde ardndan konuur’97’ öyle demitir: ‘Be-

erin deerini ancak ‘ki elimle yarattma secde etmekten seni alkoyan

nedir ?’98 ayetinin anlamn büen anlayabilir.
5 öyle demitir: ‘Vastalar

ortadan kaldrarak dorudan yaratan, berzah’ta yaratm demektir. ki

uca gelirsek, böyle bir ey söz konusu deildir. Çünkü duyu tarafn akl

imkânsz sayarken akl yönünü de duyu göremez.’ öyle demitir:

‘Müjde mümine tahsis edilmitir. Allah kâfiri de müjdeler. Kâfirin ise

vastalarn ortadan kalkmasyla gerçekleen ilahi müjdede bir pay ve

nasibi yoktur,’

Bunlardan birisi de dört yüz on dördüncü bölümden ‘Kskanç ola-

na kar kskanç olunur5
bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n gayretinin

brr tezahürü de taknlklar yasaklamas, onlar kesin olarak haram kl-

masdr. Bilgisi olmayanlar yasaklamann kolaylatrmak ve hafifletir-

mek olduunu zanneder; hâlbuki yüceltme demektir. Bu yasaklama Al-

lah’n iar ve yasaklarndandr. Allah öyle der: ‘Allah’n yasaklad ey-

leri yüceltenin davran Rabbinin katnda daha hayrldr .’
99 Baka bir

ayette
‘
Allah’n iarlarn yücelten kii takva sahibidir

’ 100
denilir.’- öyle

demitir: ‘Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kukusuz Sa’d kskançtr,
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ben ondan, Allah benden daha kskançtr. O kskançl nedeniyle ta-

knlklar yasaklamtr.’ Böylece Allah taknlklar girilmeyen bir harem

olarak yasaklamtr. Nitekim Allah Mekke ve baka yerleri de harem

klmtr.’ öyle demitir: ‘Hz. Peygamber Allah’n zat hakknda dü-

ünmeyi bize yasaklamtr. Allah da ‘O sizi kendisinden sakndrr'101
bu-

yurur. Demek ki yasaklama, tazim ve yüceltmenin delilidir.
5 öyle de-

mitir: ‘Allah sana ancak senin için hayrl olan emretmitir. O’nu em-

rettii katnda yüce ve deerlidir. Sana yasakladn ise terk etmen

O’nun katnda senin adna hayrl olandr. Ahirettc insanlara yasaklama

olmayacaktr. ‘Ahret senin için dünyadan daha hayrldr, rabbin sana

verecektir.’ Yani orada verecek! ‘Ve sen raz olacaksn.
,1(,2,

Bunlardan birisi de dört yüz on beinci bölümden ‘Cezann en ha-

fifi boyunlarn vurulmasdr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Boyunlar vur-

makla kastedilen dünya hayatn kaldrmaktr. O hayat neyle ortadan

kalkarsa, boyunlar vurmak odur.’ öyle demitir: ‘Boyunlar vurmakla

kastedilen, Allah'n gözlerimizi kendisini görmekten alkoyduu hayatn

tezahürü demektir. Bu hayat neyle tezahür ederse, boyunlar vurmak o

demektir: Dünya hayat ortadan kalkmad sürece, gözlerimizin gör-

mekten alkondugu eyi ancak keif ve vecd ehli bilebilir, çünkü ölü

O’nun karsnda teslim olmutur. 5 öyle demitir: ‘Boyunlarn vurul-

mas, sahip olmadan gerçeklemez. Sahip olmadan boynu vuran kii

yükümlülük altna girer, onun boynuna sahip olunur. Baka bir ifadeyle

kan sahibi olan kii ona sahip olur ve ksas gereiyle cann alr. Dünya

hayatnda azat olan kii ahiret hayatnda köle olur.’ öyle demitir: ‘Sen

hürsün, kendini kendin gibi bir yaratlmn kölesi yapma! Nefsinin se-

nin üzerindeki hakk senin gibi birinin üzerindeki hakkndan üstündür.’

Bunlardan birisi de dört yüz on altnc bölümden ‘Yokluk diye bir.

ey yoktur, bunu anla’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah ve mümkünler-

den baka bir ey yok! Allah mevcut iken mümkünler sabittir. Demek
ki yokluk yoktur.’ öyle demitir: ‘Varlklar Hak tarafndan müahede
edilmeseydi, herhangi birisinin var olmas yok olmasndan veya baka

bir eyin var olmasndan öncelikli olamazd. Allah ancak var olan mü-

ahede eder.’ öyle demitir: ‘mkânszdan hiçbir ey olumsuzlama

hükmüne girmemitir. Bununla beraber onu onaylayan, tasavvur eden,

ekillendiren bir mertebe vardr. Sureti ve ekli ise ancak var olan bir

ey elde edebilirken imkânsz olan yoktur.’ öyle demitir: ‘Mutlak yok-

luk kendisinde bir suretin akledilmedii eydir. Böyle bir ey yoktur.
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çünkü üç ey olabilir; zorunlu, imkânsz ve mümkün! Baka bir ifadeyle

zorunluluk, imkânszlk ve imkân vardr. Bunlar ise makul (aklî) eyler-

dir. Her makul snrl, snrl her ey ayrm, ayrm olan ayrtn-

dan farkllamtr. Ayrmayan bir madum olmad için yokluk diye

bir ey yoktur.’ öyle demitir: ‘Haller kelamclara göre ne mevcut, ne

madumdur. Bilindii üzere, mahal ve halden baka bir ey de yoktur.

Baka bir ifadeyle rengi kabul eden bir ey ile renk vardr. Benzer ekil-

de, hayat kabul edenden ve hayattan baka bir ey olmad gibi hare-

keti kabul eden ile hareketten baka bir ey yoktur; o da hareketli de-

mektir.’

Bunlardan birisi de dört yüz on yedinci bölümden ‘Zahir, bâtn,

had ve matla birletiren ey nedir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Her eyin

bir zahiri, bir bâtn, bir haddi ve bir mada vardr. Bir eyin zahiri

onun suretinin sana verdii ey iken bâtn suretin üzerinde tutunduu

ey, haddi onu bakasndan ayrtran, matla ise onu kefettiinde ken-

disine ulamann sana kazandrd bilgidir. Bu itibarla kefetmediin

bir eyin madama ulaman söz konusu deildir.’ öyle demitir: ‘Bu

dördünün arasnda bir fark yoktur ve her birisinin ilahi isimlerden isim-

leri vardr. Birisi ez-Zahir’dir. ez-Zahir delilin verdii eydir. kincisi el-

Bâtm’dr. O da eriatn Allah’i bilmek hakkndaki bilgisidir. el-Evvel

varla, el-Ahir de bilgiye mahsustur. ‘O her eyi bilendir.’
103 Burada za-

mir balangçtaki ‘O Evvcl'dir’ ifadesindeki zamire döner. Öyleyse emir

gaybdan gayba döner. ‘O Evvcl'dir’ ifadesindeki zamir de ‘O her eye

kadirdir
5

ifadesine döner. Bu zamir ise Allah’a döner ki o da isim de-

mektir. sim isimlendirileni talep eder. O halde el-Evvel Allah’a ait iken

her eyden sonra gelen el-Ahir de Allah’tr. Allah el-Evvel ve ez-

Zahir’dir ve her ey üzerinde el-Bâtn’dr, bunu bilmelisin!’

Bunlardan birisi de dört yüz on sekizinci bölümden ‘Hakk delille

aramada en doru yol’ bahsidir: Allah’ nazarî delille bilmenin imkân

olmad gibi O’na ancak kendisinin bildirmesiyle ulalabilir. Bu itibar-

la Allah’ bilmek taklit demektir.’ öyle demitir: ‘Keif akln deliline

göre daha çok hayrete düürür. Allah’n bildirmesi ise öyle deildir.’

öyle demitir: ‘Allah nurdur, kendisinden baka her eyi yakar. Bu ne-

denle de keifle (bile) idrak edilemez. Hz. Peygamber’e ‘Rabbini gör-

dün mü?’ diye sorulduunda ‘Nurdur, nasl göreyim’ diye cevap ver-

miti. Burhan delili vastasyla Allah’n sadece varl ve görülmek üzere

hangi surette tecelli ettii bilinebilir.’ öyle demitir: ‘Allah bir gruba
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görülmeyi vadetmi, bir grubun perdeli kalacam söylemitir. Perdeli

olan, herkese görülendir. Fakat bilinmez.’ öyle demitir: ‘Allah aklla

bilinir, görülmez; keifle görülür fakat bilinmez. Görmek ile bilgiyi bir

araya getiren bir hal veya makam var mdr?’ öyle demitir: ‘Allah’n

görülmesi O’nun konumas gibidir. Allah herhangi biriyle
1

Ancak vahiy

veya perde ardndan veya peygamber göndererek konuur .' 104 Öyleyse

perdedir, peygamberdir ve vahiydir.’

Bunlardan birisi de dört yüz on dokuzuncu bölümden ‘Hallerde

korkulan görmek’ bahsidir: öyle demitir: Mehasinu’l-Mecalis yazar

öyle der: ‘Ameller karlk, haller ikramlar, himmetler vuslat için var-

dr. Sradan insanlar için ikramlar (kerametler) alkanlklarn ve âdetin

almas demek iken seçkinler nezdinde ise âdeder demektir ve bu ne-

denle sradan insanlara korkutucu gelirler.’ öyle demitir: ‘Akll âdet

ile ve âdet olmayanla korkar. Âdet hakknda ‘Su konuda akl sahipleri

için ayet vardr '105 buyurmutur.’ öyle demitir: ‘Âdete uygun olan ve-

ya olmayan bütün ilere Hakkn gözüyle bakan kimseyi gördüü ey
korkutmayaca gibi ortaya çkan eyler de kendisini korkutmaz. Bu-

nunla beraber her ey onun nezdinde deerlidir, çünkü her ey Allah’n

bir iardr. ‘
Allah'n iarn yüceltmek ise kalplerin takvasndan kaynakla-

nr.’
106’ öyle demitir: ‘Varlktaki her ey Allah’a ayettir. Ondan ele

hiçbir ey gelmez.’

Bunlardan birisi de dört yüz yirminci bölümden ‘lahi nura ben-

zemeyen bir uyar’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hakkn benzeri yoktur,

çünkü ‘O’nun benzeri hiçbir ey yoktur .’
107

Allah bir iken O’nun benzeri

nasl olabilir ki?’ öyle demitir: ‘Tebih özellikleri eriatta kabul edil-

mi meru benzerliktir. Sen O’nun benzeri deilsin.’ öyle demitir:

‘Akl benzerlii olumsuzlarken eriat hem olumlar, hem olumsuzlar.

man da eriatn bildirdiine inanmaktr ki o da saadettir. Akll, Al-

lah’n eriatnn uurlarn amaz.’ öyle demitir: ‘Akll akln soyutla-

yp mümin olmas itibaryla eriata uyan kiidir.’ öyle demitir: ‘Akll-

larn en kâmili iman ile akl müsavi olandr ki o da az bulunur.’ öyle

demitir: ‘Akl tasarruf etseydi akl olmazd; tasarruf akla deil, bilgiye

aittir.’ öyle demitir:

Akln özü, elbab' hayalleri var

Nûha da âlemde hüküm sahibi

Geceler her nefes akar durur

O’na dalmak günler, geceler, yollar sürer
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O’ndan bize bir bilgi ve marifet yok

Sadece eksikliimiz ve cüretimiz var

Allah’ bilmek O’nu bilmemen demek

içinde bulunduumuz her durum vehimden ibaret

öyle demitir: Akll kii aklna kendini balar diyen kiidir. Akln
kullanrsan cahil kalrsn.

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi birinci bölümden ‘Gök, ar ve

Amadan ediplerin menzilleri’ bahsidir: öyle demitir: ‘Edepli ve alim

kii Hakk O’nun kendini yerletirdii mertebeye yerletirir, buna bir

ey eklemez. Fakat zaman bilmesi ve tanmas gerekir. Bu itibarla Ar’a

istiva zaman göe ini zamanyla bir olmad gibi Amâ’da bulunmak

zamanyla da bir deildir.’ öyle demitir: ‘Hüküm Hakka elik eder.

Özel bir zaman O’nun üzerinde hüküm vermez. ‘Her nerede bulunursa-

nz O sizinle beraberdir
.'’108 Binaenaleyh Allah, Ar’ tavaf edenlerle be-

raber Ar’ta bulunurken ayn anda inen ve yükselen ruhlarla beraber

göe iner, yine ayn anda gökte gece ibadetine kalkanlarla konuur.

Ayn anda yeryüzündedir. Bu özelliklerle nitelenebilecek Allah’tan ba-

ka kimse yoktur. ‘O Rabbinizdir, mülk O’nundur, nasl da yüz çevirirsi-

niz:
109

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi ikinci bölümden ‘Küçüklerin

büyüklere katlmas’ bahsidir: öyle demitir: Ayette Hz. Meryem için

‘Ona iaret etti
,ll ° denilir. Zamir el-Habir’e döner. Onlar ise mertebele-

rin hükümleri altnda bulunduklar için
‘
Beikteki bebek nasl konuabi-

lir
’111

demilerdi. O söz bir bakma doru olsa bile, onlarm kulaklarna

u ifade çarpmamt. ‘Onu komu edin, ta ki, Allah’n kelamn duysun .’
112

Kelam duyulan Hz. Muhammed iken Hak Hz. Muhammed’in sure-

tinde tecelli etmiti. ‘Ben Allah’n kuluyum dedi ,’
113 Bu ifade beik kendi-

sini snrlad için söylenmiti. u ayette Hz. Meryem’in Hakka iaret

etme gücünün vermi olduu hükme baknz! ‘Allah, Meryemolu Me-

sih’tir.’
11* Bu ifade

‘

Sen mi insanlara ‘beni ve annemi ilah edinin’ dedin
’115

ayetiyle birdir.
‘

Allah bana kitap verdi.’
116 Burada Hakk yaratlma

katmtr. Bu harf mana için gelmitir. ‘Beni peygamber yapmtr .’
117

Haber veren Hak’tr.
‘
Beni mübarek kld.’

118
Kastedilen Haktaki sevî

suretin ilavesidir.
‘Bulunduum her yerde. .

.’
119

Yani beikte ve baka yer-

lerde!
‘Bana namaz emretti.’

120 Ben de namaz kldm. (Gerçekte) size sa-

lât eden Allah’tr. ‘Ve zekât emretti .’
121

el-Kuddûs ismi. *.Hayatta oldu-

um sürece
’112

Kastedilen ebedi hayattr. ‘Beni anneme saygl kld’ J



94 Fütûhât- Mekkiyye l8

‘Kendini bilen Rabbini bilir.’ Bu iaretleri iyice düün, perdelerin ar-

dndaki anlama bak!’

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi üçüncü bölümden ‘

O’nun benze-

ri bir ey yoktur’
12 '

denilen biri her bakmdan ne ölüdür, ne diri’ bahsi-

dir: öyle demitir: ölümü ve hayat yaratan onlarla nitelenmez. O
vard, bu ikisi yoktu. O hayat sahibi deildir, bunu anlamalsn!’ öyle

demitir: ‘Allah’a ait olan isimlerdir, sfatlar yoktur. Allah sfatla deil,

isimle bilinendir. Bu nedenle Kitapta veya Sünnette sfat tabiri geçme-

mitir. ‘En güzel isimler Allah'a aittir, onlarla kendisine dua edin.’
12* Baka

bir ayette ‘izzet sahibi Rabbin onlarn nitelemesinden münezzehtir
’125

bu-

yurmutur. Demek ki Allah kendisini -isimden deil- sfattan tenzih

etmitir. Hadiste ‘Allah’n doksan dokuz ismi vardr’ denilir.’ öyle de-

mitir: ‘Dönü Allah’adr, çünkü O et-Tevvab’dr. Dönme O’nadr,

çünkü tövbe ‘O’na dönmek’ demektir. ‘Ey müminler! Hepiniz birden Al-

lah’a dönün.’
126 Baka bir ayette

‘
Bütün i O’na döner

’ 127
denilir.’ öyle

demitir: ‘O .sana dönmeden sen O’na dönemezsin. el-Ewel O’dur.

O’na döndüünde O sana ikinci defa döner, çünkü el-Ahir’dir. Binae-

naleyh Allah el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir ve el-Bâtn’dr. Tövbe etsinler

diye sonra onlara döner.
>ns

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi dördüncü bölümden ‘Gayret ve

temîrdcki tehir (tasfiye)’ bahsidir: öyle demitir: Tehir, altndaki

topra ve pas izale etme eylemidir. Bu, Kadim’e izafe edilmi hadis

özelliklerin izalesinin ta kendisyken ayn zamanda hadisteki kadim nite-

liklerin izalesi demektir.’ öyle demitir: ‘O, maden sen ise altmsn; sen

O’ndan ayrarak altn oldun, O’nda dutun ve O sana yardm edendir.

O’ndan ayrtktan sonra benzerin olan kimseleri yaratmtr. böyle

devam eder.’ öyle demitir: ‘Sen bir maden, O da senden ayran ve

farkllaandr. Bu durum ‘O'nun benzeri bir ey yoktur
’129

ayetinde ifade

edilir. Senin benzerlerin vardr.’ öyle demitir: ‘Tabiatn eitilmesi ve

terbiyesi (tehir), insan nefsi bakmndan riyazet ve bedeni bakmdan

mücahede diye isimlendirilir. Riyazetle insann ahlak süslenir ve onun

boyun emesi kolaylarken mücahedeyle de lüzumsuz ksmla! azalr,

kendisindeki asl ile ferler tezahür eder. Binaenaleyh insan mücahede

vastasyla kim olduunu, kimin için var olduunu örenir. Yol budur!

‘Bizim yolumuza cehdedenler yollarmza ulatrrz ’130

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi beinci bölümden ‘Bartan sa-

vaa kaçann durumu’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n yoluna yönel-
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menin savatan kaçp bara yönelmek demek olduunu bitmelisin. Al-

lah bar taleb etmeyi bize emretmitir.’ öyle demitir: ‘Bara ancak

zayfln veya hakikatini müahede eden yönelebilir.’ öyle demitir:

‘simler hüküm sahibidir. Lehinde veya aleyhinde olmak üzere, üzerin-

de hangi isim hakim ise o isme aitsin ve o isim Allah’n isimlerinden bi-

risidir. Bu itibarla senin üzerinde hakim olan isim, senin Rabbindir. Bu

nedenle izafetler çoalm, öyle denilmitir: ‘Abdullah, Abdurrahim,

Abdurrahma, Abdulkaf, Abdulbaki, Abdulkebir vb.'’ lahi isimler sa-

ysnca bu ifadeler çoalabilir. Ayn ey zamir ve kinayeler için geçerli-

dir. Ayette ‘Kukusuz benim kullarm*
1* 1

, ‘Kullarmzdan birini buldu’
131

ve

‘Ben Allah olanm’
133

buyrulmutur. Buradaki nun harfi (ineni) vikaye

harfidir ki amaç (birinci tekil ahs zamiri olan) ye zamiridir. O da bir

eyin kendi kendine izafesi demektir.’

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi altnc bölümden ‘Perdenin per-

dedar olmas’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hükümdarn perdedarlar onun

perdeleridir. Bu sayede halkn gözlerinin kime balandn ve ilitiini

görür. Gözler perdedarlar m görür yoksa hükümdar görmek talebiyle

onlar aar m? Perdedarlar Allah’n bir imtihandr.’ öyle demitir:

‘Peygamberler perdedardr. Onlar -kendilerine deil- Allah’a davet

ederler.’ öyle demitir: ‘Melekler Allah ve peygamberler arasndaki

perdedarlardr. Rivayetten maksat isnadn söyleyene ulatrlmasdr.

Raviler ne kadar az ise isnat o kadar deerlidir. Bunu daha önce açk-

lamtk. Allah (peygamberi adna) öyle buyurur: ‘'Basiret üzere Allah'a

davet ederim.’
134 Bu ifadede melek aradan kalkmtr. ‘Ben ve bana tâbi

olanlar.’ Bu kez peygamber ortadan kalkmtr. Ebu Yezid öyle der:

‘Kalbim bana Rabbimden (aktararak) söyledi ki...’ Gerçekten de

O’ndan almtr. Ey inkarc kii! Bu kitabn ifadesidir.’ öyle demitir:

‘Allah herhangi bir kiiyle perde veya vahiy olmakszn konumaz...
,3S

Al-

lah vastalar kaldrarak dorudan vahiy gönderebildii gibi bazen her-

hangi bir yerde sana tecelli ederek seninle konutuu bir perde ardn-

dan konuabilir. ‘Ya da elçi gönderir.’ Elçi insan cinsinden olan veya

olmayan (melek) kimsedir.

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi yedinci bölümden ‘Yaratlmn
üzerindeki haklar’ bahsidir: öyle demitir: ‘Sradan insanlara göre hak-

lar yaratlmlarn saysnca çoalr ve farkllar.’ öyle demitir: ‘Al-

lah’n seçkin kullarna göre haklarn çoalm olmas ilahi isimlerin fark-

llndan kaynaklanr.’ öyle demitir: ‘Hükümlerin farkll isimlerin
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farkllndan kaynaklanr. Denizin bal helaldir. Balklardan birisine

‘deniz domuzu’ adn, verirsen, bu ismin hükmü nedeniyle onun eti ha-

ram haline gelir. mam Malik’e deniz domuzunun hükmü'sorulmu, o

da ‘haramdr3

demitir. ‘Fakat o bir balktr’ denildiinde öyle demitir:

‘Siz ona domuz dediniz.’ öyle demitir: ‘Ölü eti sen salkl olduun

sürece haramdr. Artk imkân ortadan kalkp insan mecbur kalmsa,

helal olur. Hakkn seni hangi isimle isimlendirdiine bakmalsn! Sen o

isme aitsin. Demek ki sen sana aitsin. Çünkü (o eti) bulan da semin,

zorda kalm olan da sensin. Her halükarda kendinin dna çkm de-

ilsin. endeki hükmün bizzat kendindendir; sen olduunda isimlerin

hükmünde bulunman kaçnlmazdr. lahi isimlerin hükmünde ol ki, e-

ref sana ait olsun.’

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi sekizinci bölümden ‘Keremin

keremi himmet sahiplerine mahsustur’ bahsidir: öyle demitir: ‘Ba-
lama ve affa varlk vermekle kerem gösteren kimse balar ve affederse

(bilmelidir ki) balamak ve affetmek bir keremdir. Bu itibarla onun

affetmesi ‘keremin keremi' diye isimlendirilir.’ öyle demitir: ‘Kötülü-

e kötülükle karlk veren hakknda ‘
Kötülüe ceza onun gibi bir kötülük-

tür der. Günahkâr kendini üzen ii yapandr. Karlk olsa bile o i

yine de günahtr. Bununla beraber bu isim edebin gerei Hakka veril-

mezken yaratlmlara mahsus bir isimdir.’ öyle demitir: ‘hsan Al-

lah’a aittir. Bu itibarla Allah ihsanda bulunan cl-Mulsin’dir. Cezaland-

rrsa, cezaya da ihsanda bulunmutur. Çünkü Allah onu var etmi, var

ederek kendisine ihsanda bulunmutur. Binaenaleyh âlemde sadece ih-

san vardr. Sen de -gerçekte Allah’tan, meydana gelmi olsa bile- ken-

dinden çkan ilere ihsanda bulunmu olursun.’ öyle demitir: ‘Allah

senin elin olduunda hiç kukusuz söylerken senin vastanla yaratm

olur. Nitekim ‘Allah kudretiyle yaratm’, ‘irade ve meiyetini tahsis et-

mitir’ dersin. Sen Allah’n arac olmaya daha uygunsun. O ise yaratan-

dr. Bu, ilahi fiillerin bizden, yani âlemden müahede edilmesidir.’

Bunlardan birisi de dört yüz yirmi dokuzuncu bölümden ‘
Sizin ka-

tnzda olan tükenir, Allah'n katndaki tükenmez’
137

bahsidir: öyle de-

mitir: ‘Her ey Allah’n katindadr. Varlk veya yokluk olsa bile, her

ey beka özelliindedir.’ öyle demitir: ‘Allah sadakalar alr. Senin ka-

tnda tükeneni Allah senden alr; almasayd tükenmeyecekti. Binaena-

leyh sadece sen ve O vardr. Baka bir ifadeyle sadece senin katnda ve-

ya O’nun katnda olan vardr. Sen O’nun karndasn! Senin katnda olan
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da O’nun katindadr. Allah senden herhangi bir eyi almam, senden

herhangi bir ey tükenmemitir.’ öyle demitir; ‘Sa elinde bulunan,

sol elinde bulunandr. Bu durumda (mesela) sol elindeki tükenir. Her

iki durumda da sa ve sol el sahibisin. Sa el de senin, sol cl de senin!

Bununla beraber ‘Sizin katnzdaki tükenir’ ifadesi dorudur; Çünkü in-

sanlarn bir ksm için sol el sa elin verdii sadakay bilmez. Rüzgâr-

dan daha güçlü olan bir adam tavsif eden bir rivayette öyle denilir: ‘O

adam sayla sadaka veren, verdii sadakay ise sol elinden gizleyen

kimsedir.’ Burada Hz. Peygamber sa ve sol eli ayrmken, zat birdir.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuzuncu bölümden ‘Zahîre ve sakla-

nlanlann en üstünü Allah’n iarlarm yüceltmektir
5

bahsidir: öyle

demitir: ‘iarlar delillerden daha gizli ve ince olan deliller demektir.

Onlarn delalet itibaryla en gizli ve en hassas olan ise âdet haline gel-

mi ayetlerdir. Onlar görülen ve yitirilen, bilinen ve bilinmeyen ayetler-

dir. Onlarn ne kadar srl olduuna baknz!’ öyle demitir: ‘el-

Azim’in hakkn ancak sürekli O’nu yücelten yerine getirebilir; kendisi-

ne anszn geldiinde yücelten bunu yapamaz. Böyle bir yüceltme cahi-

lin yüceltmesidir.’ öyle demitir: ‘Görmek kiide görülenin saygnl-

n izale ederse bir perdedir.’ öyle demitir: ‘Yeniden yaratl gören,

sürekli ilahi iarlar yüceltir. Her anda Allah’n tecellisinin bakalatn
gören, her zaman O’nu yüceltendir. Çünkü bir hakikatte bile i dei-

mi, farkllamtr.’ öyle demitir: ‘Hüküm hallere aittir. Bu nedenle

halleri gören sürekli onlar yüceltir; haller her durumda onun nezdinde

yenilenir. Öyle bir nisan sürekli balangçtadr.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz birinci bölümden ‘slam ve ima-

nn ihsann iki öncülü olmas’ bahsidir: öyle demitir: ‘man ve slam

öncelik sahibidir.’ öyle demitir: ‘Kabul etmemise durum farkldr!

Bu çift ortaya çkm, biti tekle gerçeklemitir. Baka bir ifadeyle ihsan

onu tekletirmitir. lk tek say üçtür.’ öyle demitir: ‘Fert mertebesi

zat, sfat ve fiiller mertebesidir. Sfadar derken isimleri kastediyorum.

Bunlar üç tanedir.’ öyle demitir: ‘man tasdik demektir ve verilen ha-

beri tahayyülde müahedeyle gerçekleir. O halde ihsan gereklidir. s-

lam inkyat, yani boyun emek demektir. nkyat ancak Hakkn elinin

perçeminde olduunu bilen için gerçekleebilir. Öyle biri gönüllüce bo-

yun eer. Hakkn elinin perçeminde bulunduunu fark etmezse, istek-

sizce boyun eer. hsan Allah’ görmek demektir; sen O’nu görmesen

bile Allah seni görür.’ öyle demitir:
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Seni görenin karl senin de O’nu görmen

Haktr O, O’ndan bakas yok

Görünce gören O’dur

Gördüümüz O’ndan bakas deil

Bunlardan birisi de dört yüz otuz ikinci bölümden ‘Hakkn gizle-

dii kullar güveylerdir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Ariflerin nefisleri ça-

drlardaki çekik gözlü huriler gibidir. Onlar alkanlklar içerisinde sak-

nlm ve gizlenmi kimselerdir. Bu itibarla bilinirler, inkâr edilmezler.’

öyle demitir: ‘Varlklarda ilali tesirler onlardan ortaya çkar (onlar

vastasyla). Onlarn karsnda varlklar, ricl ehli için doum gibidir.

Bir rivayette öyle denilir: ‘Onlar vastasyla size yardm edilir.’ Onlar

yardm doururlar. ‘Onlar sayesinde yamur yaar.’ Demek ki onlar

yamuru dourur. ‘Onlar sayesinde rzklanrsnz.’ Demek ki onlar rz-

k doururlar. Bu itibarla onlar Abdunnasir, Abdulmuîs (yardm ede-

nin kulu), Abdurrezzak (rzk verenin kulu) vb. isimlerle isimlendirilir-

ler.’ öyle demitir: ‘Aile hakknda ciddiyet ve aile için çalmak senin

görevindir. lk önce kendi nefsin, sonra ein, sonra çocuklarn, sonra

hizmetçin için çalmalsn. Bu durum ‘O her gün bir itedir’
138

ayetinde

ifade edilenin ta kendisidir. Allah kendi hamdini tespih etmek üzere

kendisini için her gün bir itedir. Alemi ise kendine ibadet etsin diye

yaratmtr. Kendisine muhtaç olduklar ve kendilerinden ortaya çkan

durumlarda ehli için her gün bir itedir. Allah’n sana ihsan etmi oldu-

u nimetleri iyice düünmelisin.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz üçüncü bölümden ‘lleti ispat bir

yoldur’ bahsidir: öyle demitir: ‘llet zat gerei malulü gerektirse bile

mertebe bakmndan öncelik sahibidir. Bununla beraber malûl varlkta

ona denk iken kendinden kaynaklanan zorunlulukta onu geçmi deil-

dir. Bunu anladktan sonra, edebin mani olmasnn dnda, (öncelik

' bahsine) deer vermezsin.’ öyle demitir: ‘(Allah ile âlem arasnda il-

let-malûl fikrinden) arü kabule kaçanlar, varlktaki eitlik korkusundan

kaçmlardr. Öyle biri mevcudun varlk hükmüne ait olduunu bile-

memitir; önce veya sonra gelmesi bunu deitirmez. Zattan kaynakla-

nan zorunluluk ise öyle deildir. O zorunluluk -sana deil- Allah’a ait-

tir. Allah o zorunlulukta vardr ve O’nunla beraber baka bir ey yok-

tur. Varla aykr bir ey ise meydana gelmez. öyle diyebilirsin: ‘Allah

vard, O’nunla beraber baka bir ey yoktu. imdi de O vardr ve baka

hiçbir ey yoktur demezsin. Buna mukabil zatn zorunluluu hakknda
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her durumda öyle diyebilirsin: ‘Allah vardr ve baka hiçbir ey yoktur,

O imdi de vardr ve hiçbir ey yoktur.’ Aradaki fark örenmi oldun;

imdi eriat menetmedikçe ister arttan, ister illetten söz et.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz dördüncü bölümden ‘Karl
sevmek inayeti sevmektir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Yaratlmn yarat-

csn sevmesi, kendisini sevmeyi emreden Allah’ sevmek ile O’nu sev-

menin karln ve ödülünü sevmek arasnda smrlanmtr. Bu itibarla

yaratlmn varl muhafaza edilmitir.’ öyle demitir: ‘Muhabbetin

alameti, emir ve yasaklarnda, sevinçte, naho bulunan durumlarda, za-

rarda ve mutlulukta sevilene uymaktr.’ öyle demitir: ‘Sevginin delili,

‘ihsan eden ve lütfeden Allah’a hamdolsun’ ifadesidir. Buna mukabil se-

vilmenin delili de ‘Her durumda Allah’a hamdolsun’ demektir. Hz.

Peygamber sevinçli durumlarda öyle derdi: ‘Nimet veren ve ihsan eden

Allah’a hamdolsun.’ Sknt annda öyle derdi: ‘Her durumda Allah’a

hamdolsun.’ Hadis Hz. Peygamberden sabit olmu, mam Müslim de

Sahih’inde onu zikretmitir.’ öyle demitir: ‘Rastgele inayeti sevmek

hesapsz vergi ve ihsan demektir. Ölçüye göre karl sevmek ‘Kim iyi-

lik getirirse ona on kat verilir, kim kötülük ilerse misliyle cezalandrlr’
1 *9

ayetinde ifade edilir.’ öyle demitir: ‘Sevgi dostlukta ihlas demektir.

Bu itibarla sevgi genel ve özel velilere mahsustur.’ öyle demitir: ‘na-

yet sevgisi O’ndan, karlk sevgisi de O’ndandr. Karlk sevgisini

O’nun bildirmesiyle örendik; inayet sevgisini de bize ihsan ettii var-

lkla ve tasarrufla tandk.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz beinci bölümden ‘Bazen nimet

karanlk sahiplerini harekete geçirir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Karanlk

sahipleri sakin kalm, hareket etmemilerdir, çünkü ayaklarn koyacak

yer görememiler, dümekten korkmulardr. Onlarn sakin kalmalar

zorunluluktur.’ öyle demitir: ‘Karanlk ehli hareket ettiinde, nimetin

büyüklüü nedeniyle, hareket ederler. Onlar ancak Allah’n müteakip

olarak ihsan ettii büyük nimetleri nedeniyle harekete geçerler. Bu ni-

met onlar karanlklarn görmekten habersiz brakr.’ öyle demitir:

‘Karanlk elli kimdir, bilir misin? Onlar Allah hakkndaki bilgiye nazarî

delille ulaanlardr. Onlar iman nimeti harekete geçirebilir. Bu sayede

onlar taklide doru hareket edip eriatn temiz nuruyla hareket ederek

beyaz mekân görmü olurlar. O mekânda eiklik veya engebe olmad
gibi basamak da yoktur; artk korku olmaz.’
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Bunlardan birisi de dört yüz otuz altnc bölümden ‘Hitap haz ala-

na mahsustur’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’n hitab belirli bir kesim-

le (veya özellik sahibiyle) snrl deildir. O’nun daveti geneldir. Çar-
lan bir olduu gibi çaran da Bir’dir.’ öyle demitir: ‘simlerle çar-

dnda çaranlar çoalr. Çarlanlarn çokluu bir insandaki organla-

rn çokluuna benzer. Hz. Peygamber öyle der: ‘Nefsinin senin üze-

rinde hakk olduu gibi gözünün de üzerinde hakk vardr. Bazen oruç

tut, bazen tutma, gece namaz kl, bazen uyu.’ Ayn ey bütün zahirî ve

bâtn güçler için geçerlidir. Demek ki sen hem çok, hem bir olansn.

O’nun isimleriyle davet eden de böyledir. Bunu anlamalsn!’ öyle de-

mitir: ‘Sen O’nun bir nüshassm. Ben senin vastanla O’ndan gizleni-

rim.’ öyle demitir: ‘Attnda nen atmadn, Allah att.’
140 Baka bir ayet-

te öyle der:
‘Onlar siz öldürmediniz. Allah öldürdü .'

1* 1

Hâlbuki klç se-

nin aletin, sen ve klç birlikte Allah’n aletisiniz,’ öyle demitir: ‘u sö-

zü söyleyen kii ne kadar da cahil: Allah falan ii yaratmamtr! Hâlbu-

ki Allah peygamberine attn söylemi, sonra atma fiilini olumsuzia-

m ve olumlam, sonra öyle demitir:
(
Sen atmadn, attnda sen, fakat

Allah att ,’142 Atmak Hz. Peygambcr’dcn meydana gelmi bir fiildir.

Peygamber Allah’n bildirdiine göre (topra) atm, kâfirlerin gözle-

rine ulatrm, herhangi bir mürikin gözü geride kalmakszn hepsine

toprak dolmutur. Böyle bir i yaratlmn ii olamaz. nsanlarn bir

ksm hakknda alacak olan udur: iman ettii bir ii inkâr etmekte-

dir.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz yedinci bölümden ‘Tespih yara-

lamadr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Tenzih eden Hakk tenzih etmez,

O’nu tenzih ederse, hiç kukusuz tenzihten tenzih etmi saylr. Çünkü

O’nun her tenzih niteliine karlk tebih nitelii vardr. Bu itibarla

tespih, tercîh, yani yaralamak demektir. Allah’ tespih etmek, hikâye ve

aktarm tarznda olabilir. Allah bu husustaki iradesine göre kendisini

tespih etmitir. te O’nu bilen edeplilerin tespihi budur.’ öyle demi-

tir: ‘Yokluun yokluu varlk demek iken tenzih de kendisiyle nitelen-

dii özellikten tenzihidir.’ öyle demitir: ‘Tespih ehli kimi tespih ettik-

lerini gördüklerinde öyle demilerdir: ‘Kendimi tenzih ederim.’ O
kendisini tespih etmitir.’ öyle demitir: ‘Onun kendi inancna göre

rabbini tespihini müahede çürütür. Bu dünyada bilgide aceleci dav-

ranm, ‘kendimi tenzih ederim’ demi, sonra kendi halini-yadrgam-
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1

tr.’ öyle demitir: ‘Senden talep edilirse u ayeti oku: ‘Bunlar sizin

amellerinizdir, onlar sayp size iade ederim.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz sekizinci bölümden ‘Hamd snr-

lamadr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Senin sözün snrldr, çünkü sen

kendinle kuatlmsn. Överken hiç kukusuz övdüünü snrlayp da-

raltm olursun. Hâlbuki O mutlaklk sahibidir. Sen de Allah’ övmekle

beraber kendi övgünden O’nu tenzih eyle ve O’nu mudaklatr. Böyle

yapmak zorunludur. Bütün gayretini harcadktan sonra da Hz. Pey-

gamber’n söyledii gibi ‘Ben seni övemem, sen kendini övdüün gibi-

sin
5

de! Hz. Peygamber efaat hadisinde öyle der: ‘Orada Rabbimi bu-

gün bilmediim övgülerle Överim.’ Gerçei anladysan, bilirsin ki, söz

konusu övgüleri o mertebe ve yer izhar eder.’ öyle demitir: ‘Allah’n

kelimeleri tükenmeyeceine göre, Allah’a kendisinden kaynaklanan öv-

günün bitecei bir snr yoktur.’ öyle demitir: ‘Övenin hali deitii

ölçüde, Allah’a yaplan övgüler deiir. Çünkü mutluluk hali sknt ha-

liyle bir deildir. Bu nedenle Allah’a yaplan övgüler (hallere göre) fark-

llar. Bir vakitte insan ‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamdolsun’

derken, bir vakitte ‘Her halde Allah’a hamdolsun’, bir vakitte ‘Bizi bu

yola ulatran Allah’a hamdolsun’, bir vakitte ‘Bizden üzüntüyü gideren

Allah’a hamdolsun’, bir vakitte ‘Bize vadettiini dorulayan Allah’a

hamdolsun’, bir vakitte ‘Çocuk edinmeyen, mülkünde orta olmayan,

zelil dostu olmayan Allah’a hamdolsun’, bir vakitte ‘Kuluna kitab indi-

ren Allah’a hamdolsun’, bir vakitte ‘Gökleri ve yeri yaratan Allah’a

hamdolsun’, bir vakitte ‘Gökleri ve yeri var eden Allah’a hamdolsun’,

bir vakitte ‘Seçtii kullar üzerine selam eden Allah’a hamdolsun5

,
bir

vakitte ‘Size ayetlerini gösteren Allah’a hamdolsun5

,
bir vakitte ‘Âlemle-

rin Rabbi Allah’a hamdolsun’ diyebilir.’

Bunlardan birisi de dört yüz otuz dokuzuncu bölümden Tevil

tehlil sahiplerine aittir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Tehlil mertebeleri

farkl olduunda tevilin hükmü ortaya çkar. Her tehlilin bir hali, dili,

adamlar ve makam vardr.
5 öyle demitir: Tehlü ‘Allah’tan baka ilah

yoktur (la-ilahe illallah)
5

ifadesidir. Burada olumsuzlar ve olumlarsn. 5

öyle demitir: ‘Olumsuzladmn ne olduunu düünür ve incelersen

onun olumladgnn ta kendisi olduunu görürsün. Allah kastla karlk

vermemi olsayd, tehlilin karl büyük olmazd. Vardmz görüün

delili ‘Rabbin kendinden bakasna ibadet etmemenize hükmetti
5143

ayetidir.

Onlar ibadet ettiklerine ilahlg nispet etmeden mi ibadet ettiler? De-
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mek ki onlar sadece Allah’a ibadet etmilerdir, yoksa o varlklara ibadet

etmi deillerdir. Bunun delili ‘De ki onlar isimlendirin
’ 144

ayetidir. Bu

bütünüyle bilgi demektir, hâlbuki ‘onlar niteleyin’ dememitir. ‘Onla-

.

rn nispetlerini gösterin’ demi olsayd, hiç kukusuz, ilahl Allah’a

nispet edeceklerdi.’

Bunlardan birisi de dört yüz krknc bölümden ‘Allah kimden daha

büyüktür?’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah yaratklarn kendi suretinde

yaratmam olsayd, mukayese anlam içeren ‘Allah en büyüktür’ de-

mezdi. Allah asl olduu için ‘en büyük’ demitir. nsan- kâmil de o as-

la göre yaratlmtr.’ öyle demitir:
‘

Göklerin ve yerin yaratl insanla-

rn yaratlndan daha büyüktür.
’14

’ nsanlar (üzerinde yaratldklar) su-

retlerini unuttuklarnda, karlatrma sahih olabilir. Bu ise gökler ile

yerin insan bedeninin ve nefs-i natka’nn iki ilkesi olmas anlamna ge-

lir. Gökler ulvi ksm iken yeryüzü süfli ksmdr, insan o ikisinin neti-

cesi ve edilgenidir. Fail münfail (edilgen) olandan büyüktür.
‘
nsanlarn

çou bilmez’
146 dediine göre, cismi kastetmi olamaz. Baka bir ayette

‘Erkeklerin kadnlar üzerinde bir derecesi vardr’
147

der. Çünkü Havva

Adem’den, Âdem topraktan yaratlmtr. Âdem toprak nedeniyle Hav-

va’dan bir derece üstün iken bu itibarla Âdem Havva’nn annesi saylr-

ken kendisi topran olu, toprak ise onun annesidir. ‘Sizi oradan yarat-

tk, ona döndüreceiz.’
148

‘Onu annesine döndürdük ki, gözleri aydn ol-

sun.’
14* Bu nedenle insan defnedilirken topraa gömülür ve toprak bir

anne gibi olunu barna air. Toprak onu yolculuktan gelen bir evlad

karlayan efkatli anne gibi kucaklar. Bu bir muhabbet kucaklamasdr.

‘Sizi tekrar oradan çkartacaz.’
150 Bu da dirili demektir.’

Bunlardan birisi de dört yüz krk birinci bölümden ‘Sana ait olan

sahip olunan bir ey deildir
5

bahsidir: öyle demitir: ‘Sana ait olan

seni talep eder, sen yorulma! Onu sen ararsan, yorulursun ve o sana sa-

hip olur.’ öyle demitir: ‘Sana ait oan, senin deildir, katndan geldii

kimsenindir.’ öyle demitir: ‘Allah sana aittir ve Allah’a sahip olun-

maz.’ öyle demitir: ‘nsann en güçlü hilesi, Allah’ bilmede O’nun

kendinde bulunduu durum hakknda verdii haberle itminan bulma-

masdr. nsan nazarî düüncesiyle o haberleri inceler, tevil eder, kendi

inancnda var ederek sahip olduuyla ‘sahip olunmak’ halinden çkmay
umar. Böylece kendisi sahip olmak ister. Çünkü inancnda var ettii

onun mülküdür. Baka bir ifadeyle ona sahip olan kendinden bakas

deildir. Onu yaratm, sevmitir ve sevilen sahiptir. Bu nedenle aklc
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insan, inand eyin sahibi olduunu onaylar. Öyle biri sahip vc sahip

olunan, yaratan ve yaratlandr. Bunu anlamalsn!’

Bunlardan birisi de dört yüz krk ikinci bölümden ‘Haramlara sayg

göstermek ikramlardandr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Eleri nezdinde

yasaklar artnca, onlar korumular, kendilerine kar kskanç olmular-

dr. Bu onun adna daha hayrldr. Çünkü nesebin sahihlii aileyi ku-

kudan korur. Yatakta doan hakknda kuku domaz. ‘Çocuk yataa

aittir.’ öyle demitir: ‘Allah yeryüzünü bir yatak ve döek yapm, ora-

dan Âdem’i kendi suretinde yaratmtr. Bir rivayette ‘Çocuk babann

srrdr’ denilir.’ öyle demitir: ‘Bu talep edilen hikmet olmasayd, ya-

tak demekle yetinilir, jira denilmezdi.’ öyle demitir: ‘Allah lafzlan

bo yere zikretmemitir. Bu lafz mana için gelmi bir harftir ki o da

söylediimizdir. Snrlama!’ öyle demitir:
1

Orada her güzel çiftten ye-

titirdik.’
151 Orada ikizler meydana getirmitir ve bu nedenle ayette

‘Her

güzel çiftten yetitirdi’
152

denilmitir. Kastedilen hamilelik sonrasdr. Su-

yu ona ulatrm, yetitirmeyi ve büyümeyi ona ve topraa nispet et-

mitir. ‘Allah sizi yeryüzünden bitki olarak yetitirir’
153 Kelime nebete fii-

linin mastardr; hâlbuki inbat dememi, çocuu babasna nispet etmi-

tir. Baba çocuun rahme dümesine vesile olarak onun üzerinde babalk

hakk kazanr. Ayn ekilde anneye de nispet edilmitir; anne de karnn-

dan çocuu çkartmakla onu dourmu olur. Döein vermi olduu

neticeye baknz! Allah kendisiyle yaratklar arasnda bir nesep vc ba
yaratm, bu ba vikaye kelimesinden türetilmi takvadan ibarettir. Bir

rivayette ‘Bugün sizin nesebinizi alçaltacam, kendi nesebimi yükselte-

ceim, takva sahipleri nerededir’ denilir.
1

Allah katnda en keremli olan-

nz, en takva sahibi olamnzdr.’
154

Bunlardan birisi de dört yüz krk üçüncü bölümden ‘Küçükken

inayete mazhar olan büyükken tevazu gösterir’ bahsidir: öyle demitir:

‘Allah Hz. Yahya’ya çocukken hikmet vermitir.’ Ayette
‘Ona küçükken

hüküm verdi’
155 ve ‘Daha önce onun ada yoktu.’

156
denilir. el-Cebbar

dümann ona musallat klm, onu öldürmü, Allah da onu düma-

nndan korumam veya bir takn bakasnn üzerine salarak kendisine

yardm etmemiti.’ öyle demitir: ‘Allah Hz. Yahya’nn hayatta kalma-

sn murat etmi, bu nedenle onu ehitlik yoluyla öldürmü, hayatn

baki brakm, Hz. Yahya Allah dümanlarnn Allah uruna öldürdüü

kimselerden birisi olmutur. Onlar için Allah iki hayat bir araya getire-

rek ‘Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz, onlar diridir, siz fark etmezsi-
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ms>157
ve

‘
Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayn, onlar Rablerinin ka-

tnda rzklamr’158 buyurmutur. Gerçi ölüm deerli bir itir, çünkü

ölüm, en deerli kimse olan Hz. Peygamberin niteliidir. Ayette ‘Sen

öleceksin, onlar da ölecek’
1 **

denilir. Binaenaleyh büyükler âdetleri aarak

farkllamaz; onlar bütün hallerinde zahirleri ve d görünüleri bak-

mndan sradan insanlarla beraber olurlar.’ öyle demitir: ‘Küçüe ina-

yet, zayfl nedeniyle, ona merhamet demektir. Büyüdüünde ise

kendi kendini yönetir hale gelir. Büyüdüünde de asldaki zayflk ha-

linde kalrsa, kendisine merhamet elik eder; aslndan uzaklaarak kibre

kaplr ve önceki zayflnn ardmdan yaratlm bir güce sahip olduu-

nu iddia ederse, Allah büyüklüünde onu zayi eder, zayfln kendisi-

ne döndürür, onu zayf ve biçare düürür, küçüklüünde zayf iken ar-

zulad hayattan ayrlmak ister.’

Bunlardan birisi de dört yüz krk dördüncü bölümden ‘Unutulan-

lar nezdinde ecirler zayi olmaz’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hakim, zen-

gin insan üzerinde bulunan bakasna ait haklan vermesi için icbar

eder. Baknz! Zekâtlk malndan herhangi bir ksmn inkâr edenin

(onu gizleyen) durumu böyledir. Sadaka memuru onun saklad mal
örendiinde, o ksm alr, maln bir ceza olarak lciye taksim eder.’

öyle demitir: Temenni eden, temennisiyle zenginin derecesine ular.

Baka bir ifadeyle temenniyle herhangi bir güçlük, zorlanma, istek veya

hesap olmakszn zenginin malyla yapt hayrlara ulaabilir. Onlar

ecirde eit iken yoksulluk ve iyilik yapma hasretinden kaynaklanan ecir-

de temenni sahibi üstün olabilir. Allah 7yi amel ileyenlerin ecrini zayi

etmez.’
160 Onun temennisi de amelinin parçasdr.’ öyle demitir: ‘Mal,

biriktirilmek maksadyla talep edilmez. Allah onu infak edilsin diye ya-

ratmtr. Kim mal biriktirip Yaratan’m belirlemi olduu hakk öde-

mezse, Alial onu cehenneme atar, cehennem onun döei olur. O kii-

nin mal cehennem ateindeyken onun üzerinde stlr, sonra da alnna

sürülür. Bunun sebebi sadaka isteyenin onun önce alnyla karlam
olmasdr. Buna mukabil zengin, dilencinin kendisine yöneldiini gö-

rünce, yüzünü çevirir, sanki onu görmemiçesinç kendisinden yüz çevi-

rir. Sonra ‘yanlarna’ sürülür. Sonra da ‘srtlarna’. Çünkü zengin dilen-

ciye önce bir yann, sonra srtm döner ki isteine karlk vermesin.

Böylece kzdrlm mal, (dilenciye gösterdii) bütün ksmlarna ve

mekânlarna sürülür. Bunlar zikredilen üç mekândr (aln, yan ve arka),

bir dördüncüsü yoktur.
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Bunlardan birisi de dört yüz krk beinci bölümden ‘Deirmenin

kutbunu onun emiri döndürür’ bahsidir: öyle demitir: ‘Deirmen

kendi kutbu üzerinde döner ve onun kutbu kendi içindedir. Kutup de-

irmenin sabit olan kendisidir ve kutup hareket kabul etmedii gibi

dönerken yer deitirmez.’ öyle demitir: ‘Deirmen emirle döner.

Kutup olmasayd deirmen dönmezdi. Bu itibarla kutup emir demek-

tir. Kutup deirmenin kendisinden baka ne olabilir ki; hem emir, hem

emretmek, hem memur!’ öyle demitir: ‘Kutup gücü bilir, görülmez,

kendisi görür. Onu gören nezdinde de farkllamaz. Bununla beraber

genel itibaryla onu gördüünü bilir. Allah’ bilmek üzerinde varlk de-

irmeni döner, O bilinir, görülmez, görülür ve temeyyüz etmez.’ öyle

demitir: ‘Allah’ böyle bir bilgiyle bilmeyen O’nu bilememi demektir.

Binaenaleyh hiç kimse müahedesinde O’nu bilememi, O’nu bilirken

kendisini müahede etmemitir.’

Bunlardan birisi de dört yüz krk altnc bölümden ‘Nakiplerden

olmaya kar direnenin durumu’ bahsidir: öyle demitir: ‘Nakip Allah

hakknda bilgi hâzinesini nefsinden çkartmak isteyendir. Söz konusu

kii ayette 'Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceiz
’ 151

ve

‘Nefislerinizde de, görmez misiniz
’ 162

denildiini duymutur. Bu itibarla

Hz. Peygamber de ‘kendini bilen Rabbini bilir’ demitir.’ öyle demi-

tir: ‘Böyle bir bilgi sahibi olmaya kar direnen insan nakiplerden ola-

maz.’ öyle demitir: ‘Delil ile medlûl arasnda balayc yön bilindi-

inde, nazarî yönden delili inceleyerek Allah’a istidlali deersiz görür.

Delil ile medlûl arasndaki ba insann nefsinden bakas degüdir. So-

nuçta nefsini Allah vastasyla tanyanlardan olur. Ebu Hamid ve benze-

ri baz aklclar, bu görüe varm olsalar bile, bizim bu konudaki me-

todumuz onlarn yönteminden farkldr. Onlarn bu hususta vardklar

kanaat doru deilken bizim vardmz görü dorudur. Bu görü Al-

lah hakkndaki bilgiyi iman yoluyla almak, sonra Hak bütün güçlerimiz

oluncaya kadar imana göre ameldir. Bu durumda Allah’ Allah ile bilir,

Allah’ tanmann ardndan da kendi nefsimizi Allah’n vastasyla biliriz.

Allah’ bilmede Allah ehlinin yöntemi budur.’

Bunlardan birisi de dört yüz krk yedinci bölümden ‘Halin genel

olmas imkânszdr5
bahsidir: öyle demitir: ‘Mizaçlar farkl farklyken

varidat kabul eden nefisler mizaca tabidir. Nefisler mizaca tabiyken va-

ridat da hallere göre gelir. Bu itibarla bir halin genel olmas mümkün

deildir; her varidin kendine mahsus bir hali vardr. Bu nedenle bir ki-
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iyi sarho eden hal ötekini ayk hale getirir; ne sarholuk, ne ayklk

genelleir.’ öyle demitir: ‘Hal, isminin genellii itibaryla umumileir.

Söz konusu haller akl ve duyuyla nefislerde idrak edilen ve farkllaan

hallerdir.’ öyle demitir: ‘Allah’n gazab ve rzas haller arasndadr.

Bu itibarla sadece halle nitelenen vardr; o kii gazaba duçar olan veya

rzaya mazhar olan birisi olabilir. Hadis için onun halin hükmü altna

girdii söylenirken bu hususta ilahi mertebeye dair edebe riayet gere-

kir.’ öyle demitir: ‘Hal dili
‘

Benim nezdimde söz deimez*163
ayetini

indirmiken hakikat dili ‘Ben kullarma zalim deilim
3164

der.

Bunlardan birisi de dört yüz krk sekizinci bölümden ‘leri Allah’a

havale bir dilektir’ bahsidir: öyle demitir: ‘u hususta hiçbir kuku ve

kapallk yoktur: Birisi gemlerini senin eline verip iini sana havale

ederse -diliyle konumasa dahi- en açk beyanla senden kendisini masla-

hat, hatta en maslahatl yola ve ie ulatrman senden talep etmi de-

mektir. Maslahat peinde olmasnn nedeni, nefislerin ‘zarar uzakla-

trmak, menfaatleri elde etmek’ özelliinde yaratlm olmasdr.’ öyle
demitir: ‘Bir rivayette Allah’a en sevgili gelen iin övülmek olduu
söylenir. Allah knamak nedeniyle bir zarar görmez. Sen ise ac duyaca-

n için zarar görürsün.
‘
Onlar sizin ac çektiiniz gibi ac çekerler, siz Al-

lah'tan onlarn ummadklarn umarsnz*165 öyle demitir: ‘Bir kap

dolmam olsayd tamazd; kap dar geldii için fazlay bakasma bo-

altmtr. B davran tevfîz, yani ii havale etmek diye isimlendirilir.’

öyle demitir: ‘Adam dediin kendisine hikmetin verilip de onu içine

sdrabilen kimsedir. Bununla beraber kendisi ve mülkü hakkndaki ta-

sarrufu Hakka brakr. Öyle biri ‘tevfiz ehli’ olmaz.’

Bunlardan birisi de dört yüz krk dokuzuncu bölümden ‘Yakn ak-

rabalar iyilie daha layktr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’a yakn in-

sanlar iyilik yaparken öncelikle gözetilenlerdir. O aradaki yaknlk ve

nesep nedeniyle Hak’tr. nançlar deiik olsa bile, her inançta ve aki-

dede bilinen el-Maruf O’dur. Farkllklara ramen bütün inançlarn

maksad birdir. Hak akideni kendisine baladn bütün inançlar kabul

edicidir ve kyamette o inançta sana tecelli eder; o inanç seninle Allah

arasndaki alamettir.’ öyle demitir: ‘Allah’ tanyanda alacak bir i

yoktur. alacak olan orada kendisini inkâr edenin halidir.’ öyle de-

mitir: ‘Akide sahibi Allah’ ancak kendi akidesine göre tanyabilir. n-
sanlara öyle denilir: ‘Akitierinize (sözlemelerinize) uyun.’ Arifin bir

akdi olmad gibi yerine getirecei bir ey yoktur. Bir arifin Haklan
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tecellilerinin saysnca gözleri vardr. O’nun tecellileri sonsuz olduuna

göre ariflerin gözleri de sonsuzdur. Gözler suretlerin var olmasyla veya

suretlerin var olmas gözlerin var olmasyla meydana gelir.’

Bunlardan birisi de dört yüz ellinci bölümden ‘Adamlar nezdinde

kabul bir yönelmedir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Getirdiin bir eyi ka-

bul edenin davran, sana yönelmenin ve dönmenin ta kendisidir. Yüzü

kabul etmekle durmamalsn! Yüze yönelmek seni yok eder ve fani k-

lar. Buna mukabil kabul etmek üzere yönelmek seni baki klar ve yakla-

trr.’ öyle demitir: ‘Söylediimizi anlamayan, yüzdeki perdelerle ilgili

hadis-i erife bakmaldr. Allah o perdeleri açm olsayd, zatnn tecelli-

leri yaratlmn gözünün gördüü bütün yaratklar yakar ve yok eder-

di. Hâlbuki Hakkn gözü hâlihazrda kendisini idrak ederken yanma

gerçeklemez. Allah sevdii kulunun gözü olunca kul O’nunla eyay id-

rak eder. Fakat bu esnada Hakk görmez. Çünkü Hakkn gözü kendisi-

ni idrak ederken yaratlmn gözündeki Hak ise Hakk idrak etmez.

Yaratlm o gözle yaratlmlar idrak edebilir. Tecelliler yakcdr, onlar

bakma esnasnda gözün tecellilerinden ibarettir. Çünkü k olmasayd

görme gerçeklemezdi. ‘Allah göklerin ve yerin nurudur.’
166 O’nun zan

ise gözüdür.’ öyle demitir: ‘ nispettir. Nispetler olmasayd alaka ve

ba ortaya çkmazd.’

Bunlardan birisi de dört vüz elli birinci bölümden ‘Güzel söz kud-

retin bir parçasdr’ bahsidir: öyle demitir: ‘En glizel söz Hakkn ke-

lamna benzeyen sözdür. O sözde yaratlm ve kadim ortaktr. Allah

Rauf ve Rahim iken Hz. Peygamber müminlere kar rauf ve rahimdir.’

öyle demitir: ‘Benzeme olmasayd Allah’n sözünden hiçbir ey an-

lamaz, hiçbir manaya ulaamazdk.’ öyle demitir: ‘Müteabih içindeki

muhkem, bir benzeme ve teabühtür. Onu tevil eden liç kukusuz

kendisini ortaklk anlamndan izale etmi demektir; hâlbuki ortaktr.

Onu tevil eden doruluk yolundan uzaklam ve sapmtr.’ öyle de-

mitir: ‘En güzel sözü bilen kiinin alameti, o sözün gösterdiine uy-

mak ve tâbi olmaktr. Öyle bir insan iyilie iyilikle karlk verir.
‘
yiliin

karl iyilikten baka nedir ki?’
167’ öyle demitir: ‘Güzel söz Hakka ve

doru yola ulatrr, derin manalara vâkfklar, onlar sana açar.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli ikinci bölümden ‘zafe edilmi ila-

ha ibadette insaf bahsidir: öyle demitir: ‘Allah kendisini yaratklarn-

dan herhangi birisine izafe ederse, izafe edilenin ibadetini derinden dü-

ünüp o ibadeti yerine getirmelisin. Çünkü sen toplayc ve kuatc bir
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suretsin ve Allah sana söz konusu özel izafeti bu maksatla bildirmitir.’

öyle demitir: ‘zafe edilen lah’a misal ‘Sizin ilahnz . .
.’
168

,
‘Bize veren

Rabbimiz
’ IIS9

, ‘Dounun ve batnn Rabbi’
170

,
‘Göklerin Rabbi’

171

, ‘Sizin ve

babalarnzn Rabbi’
172

,

‘ki dounun ve iki batnn Rabbi
’173

gibi ayetlerde

geçen tamlamalar ve izafetleri verebiliriz. Son ayette atf edat kulla-

nlm, baka yerlerde olduu gibi izafeti izhar etmemitir. Bunun ya-

plmas da anlamsz deildir. Her tamlamada söylediim üzere Rabbine

ibadet et ki, yakn mertebesine ulaabilesin; yakn gelince gerçek senin

için belli olur, tamlamann deerini örenirsin. Bu itibarla hiç kimse

izafet ve tamlamadan yoksun Mutlak lah’a ibadet etmemitir. Öyle bir

ilah meçhul ilah olabilir.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli üçüncü bölümden ‘Tecelliler

lemahat ehline aittir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Bir eye o eyin kendi-

sinden daha açk ve daha güçlü delil yoktur. Bu itibarla bir ey ortaya

çkm olduu halde kii için delil sabit deilse, eksiklik o kiidendir;

yoksa söz konusu ey görevini yerine getirmitir. Hakikati acizlik olan

biri aciz olduunda, hiç kukusuz, kendi hakkn yerine getirmi saylr.

Demek ki her iki uçtan (Hak ve halk) vefa (yani kendi ilerini yerine

getirmek) gerçeklemitir.’ öyle demitir: ‘Gözün açp kapanmas çar-

pan bir imee benzer. imek ortaya çkar, görünür ve kaybolur; kal-

sayd, yok ederdi.’ öyle demitir: ‘Yüzün tecellileri sahip olduun ‘se-

nin sen olduun’ lakkmdaki bülü iddialar siler ve yakar. Geride sade-

ce Allah kalr ki gerçekte sadece O vardr. Bu yakma deil, açklama ve

beyandr.’ öyle demitir: ‘Bir eyin yüzü onun hakikatidir. ‘Her ey yok

olacak, O’tun vechi (yüzü) müstesna.’
17* ‘ey5

derken kastedilen zata ilien

eydir. Ona ilienin bir yüzü olunca, o ey kendiliinde helak olmaz,

sadece ilitii eye nispetle helak olabilir. ‘Onun yüzü’ ifadesindeki za-

mir eye dönerken aym zamanda Hakka da döner. Sen de yerletirildi-

in makama göre hareket edersin, çünkü vakit sahibisin.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli dördüncü bölümden ‘Seçilmi

kendisine kar suç ilenip de balayandr5

bahsidir: öyle demitir:

‘Nefsin bir hakk vardr. Ona kar suç ilenip suçu baladnda ‘se-

çilmi zalim’ kiisin. Söz konusu insan ayette zikredilen üç kiinin ilki-

dir. Burada nefsinin hakkn kendisine zulmedenden almam, sevab

Allah’a havale etmitir.’ öyle demitir: ‘Günah tetkik'edersen, hiç ku-

kusuz onun izi silinmi, varl veya eseri gende kalmamtr. Allah ‘Ga-

fur ve Rahim'dir .’
175 Af onlarn talep ettii bir eydir.’ öyle demitir:
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‘Seçilmi Hakkn seçtii kiidir. Fakat o ‘Rabbin yaratr ve seçer
’176

aye-

tinde belirtilenlerdendir. Burada bir kalnt veya tortu yoktur. Nefisler

nefislerdir; Allah deerli ve en deerli olanlar seçer.’ öyle demitir:

‘Seçilmiler kitaba varis olanlardr; kitap tahriften ve eklemeden ko-

runmu Kur’an’dr. Dier kitaplar da korunmu olsayd, hiç kukusuz,

onlara da varis olunurdu. Haktan olduu hakknda keif verilen birisi

basiret üzere o kitaba varis olur ve ona göre hüküm verir.’ öyle demi-

tir: ‘Veraset ölümden sonra gerçekleir ve kitap da Muhammedi’dir.

Alimler peygamberlerin varisleriyken mirasn konusu kitaptr. Ölen ise

onun sahibidir ve o ölümle birlikte Allah’a gitmitir.’ öyle demitir:

‘Meyleden kii zalim olmuken ölçülü giden kanaatkardr ve yetinmi-

tir; öne geçen, gerçei elde etmi ve kazanmtr. Bunlardan dilediin

birisi ol.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli beinci bölümden ‘Dostun özellik-

lerinden birisi dümanlardan uzak kalmasdr’ bahsidir: öyle demitir:

‘Arif Allah’n düman olandan yüz çevirirse, yüz çevirmeden de uzak-

lamaldr. Öyle bir durumda arif kendisine sayg göstermesi zorunlu

ilahi bir isimden yüz çevirmi ve uzaklam olur.’ öyle demitir: ‘Al-

lah’n ‘yüz çevir’ eklindeki emri nedeniyle dümandan yüz çeviren ra-

hata erer. Böyle bir durumda yüz çeviren -kendisi deil- Allah’tr. Nite-

kim insan Allah’n lanetlemesi nedeniyle lanet eder, O’nun gazap etmesi

nedeniyle gazap eder, raz olmas nedeniyle raz olur. Bütün bu yerlerde

insann kendiliinden nitelii ve özellii yoktur. Ebu Yezid el-Bestami

öyle der: ‘Benim hiçbir niteliim yok!’ Dümanlardan yüz çevirmek

Allah, Peygamberi ve ilerin sonunun gösterildii kimseler adna müm-
kün ve geçerli olabilir. Onlarm dndakilerin yüz çevirmesi söz konusu

deildir. Onlar sadece Allah dümanlarn dost edinmez, onlara sevgi

gösterisinde bulunmazlar.’ öyle demitir: ‘Allah dümanndan yüz çe-

virmi olsayd ona rzk ve nimetini vermez, ona bakmazd. Hâlbuki Al-

lah cehennemliklerin zakkum aacndan yiyeceklerini bildirmitir. On-

lar o aaçtan karnlarn doyurur, susamlar ise kaynam su içerler. Al-

lah yüz çevirmi olsayd, dümannn varl kalmazd, çünkü onun var-

ln muhafaza edecek biri olmazd. Varln muhafaza eden olmayn-

ca yok olur, varl silinirdi. u ayeti buyuran Yüce Allah’tr: ‘Aüa/ her

eyi koruyandr .’
177 Baka bir ayette ‘O ikisini korumah kendisine ar gel-

mez’
1™

denilir.
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Bunlardan birisi de dört yüz elli altnc bölümden ‘Yarmadan çe-

kinmek’ bahsidir: öyle demitir: ‘Himmet sahipleri, ilahi cömertlik ve

kerem anlaml isimlere ulamada öne geçmek üzere birbirleriyle yarr,

o isimlerin eserleri kendilerinde bulunsun diye onlarla Allah’a dua eder-

ler.’ öyle demitir: ‘Yarma güzel ilerde olabilirken nefislerden daha

güzeli, enfes olan iler; onlardan daha güzeli daha güzel olanlardr.’

öyle demitir: ‘Yarlmas gereken bir ite yarmadan uzaklaan ve

geride kalan kii tembel, gevek, himmetsiz ve nefsaniyed olmayan biri-

sidir.’ öyle demitir: ‘Güzel koku tohumlarn nefesleridir. Onlarn ko-

kular olmasayd, misk buruna ulaamaz veya ehli arasnda yarmada

mücadele gerçeklemezdi. Yarma (iyi eylerin) kokularnn alnmasyla

gerçekleir.’ öyle demitir: ‘Nefeslerin deerini ve kokularn, onlarm

ortaya çkarm olduu ilahi bilgileri ancak hayvanlar bilebilir. Baknz!

Hayvanlar her eyi koklar, karlatklarnda birbirlerini de koklarlar.

Hayvan herhangi bir eyle karlanca bayla ona yönelir ve onu kok-

lar.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli yedinci bölümden ‘Hakk müa-
hedede yaratlm ne zaman sabit kalr’ bahsidir: öyle demitir: ‘Yara-

tlmlar müahede vaktinde sabit kalmaz. Daha dorusu Hak onlarm

gözleri olmad sürece, yaratlm, tecelli esnasnda müahedede sabit

kalamaz. Allah nurdur ve idrak nur vastasyla gerçekleir.’ öyle demi-

tir: ‘Arifin tecelli esnasnda sabit durup baylmadm veya kendinden

geçmediini, beden dann parçalanmadn görürsen, onun Hak ol-

duunu bilmelisin. Bunun da bir alameti vardr: Belirtilen haldeki biri-

sini gören insan -kendisi de onun gibi deilse- onu görmü olmakla

kendinden geçer ve baylr.’ öyle demitir: ‘Bulunduu halde baylan

ve heyeti ve durumu bakalaan veya kendinden geçen veya çlk atan

veya zorlanan veya fani olan birini görürsen, onun yaratlm biri oldu-

unu, Haktan bir özelliin onda bulunmadn bilmelisin; hareketi dü-

rüst olsa bile, onun nihayetteki durumu Evtad makamnda iken Hz.

Musa’nm da gibi olmaktr veya o Hz. Musa’nn varisidir.’

Bunlardan birisi de dört yüz elli sekizinci bölümden ‘Nefislerin mi-

rac ünsiyete aittir’ bahsidir: öyle demitir: ‘lahi nefeslerin bir takm

miraçlar vardr ki o miraçlarda nefisler ilahi tuzaa doru yükselirler.

Allah’m öyle kullan vardr ki, onlara nimeder ayaklarnn altndan ula-

r. Bu nimeder onlarm talep ettii ve bu nedenle kendi kazançlar

(kesp) olan nimederdir ve bu nedenle ayaklarnn altndan meydana
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gelmilerdir. Onlar yükseklii talep eden süfli ksmlardr ve bu nedenle

de miraç ederler.’ öyle demitir: ‘Hz. Peygamberin, sarkmldgnda Al-

lah’n üzerine düeceini buyurduu ipten nefisler bizi talep etmek üze-

re yükselir.’ öyle demitir: ‘Ulvi nefislere beeri ruhlar yükselir. Bu

ruhlar Sidre-i miinteha’ya varncaya kadar ulvi gökleri, oradan en yüce

nuru, oradan en tad mekân, oradan en yüce mevkP, oradan en yakn

mertebeyi, sonra me’va cennetini, sonra en yüce istiva yerini, sonra cn

yüce akl, sonra en korunmu izzet perdesini, sonra esma-i hüsna mer-

tebesini aarak en yüce mahalle doru yükselir ve ularlar; en sonunda

da yayn iki ucu kadar veya daha da yakn olan yaknla ularlar. Bu-

rada temennilere ular,’

Bunlardan birisi de dört yüz elli dokuzuncu bölümden ‘Ecirler so-

nuçsuzdur 5

bahsidir: öyle demitir: ‘Âlemin bir cevher ve hakikat için-

de her zaman diliminde bandan sonuna kadar yenilenip deitiini bi-

len kii, geçen zaman ile gelecek zaman da bilir. Onlar mevcut olma-

yan dolaysyla yok olan eylerdir. Onlar varl zorunlu olmayan veya

madum olup var olmayanlardr; bu itibarla onlar göz kendilerini gör-

düünde veya akl onlara delalet ettiinde varla tâbi olurlar. Öyle bir

insan ecirlerin sonuçsuz olduunu bilir. Fakat bu bilgi her varlkta ger-

çeklemez, varlklarn çounda gerçekleir. Onlar ‘Yeniden yaratmak

hakknda kukudadr. ,l7Ç ’ öyle demitir: ‘Ecrini Allah'n verecei kulun

hiçbir ameli sonuçsuz ve verimsiz kalmaz, çünkü Allah ondan bakas

deildir. ‘(Kayp eya) kimin yükünde bulunursa, onun cezas (o ahsa el

koymak) olacaktr .''190

Bunlardan birisi de dört yüz altmnc bölümden ‘Sfat terkte ma-

rifetin kefi’ bahsidir: öyle demitir: ‘Bir hakikat ve onun farkl nispet-

leri vardr. Nispetler bazlarna göre isimler, bazlarna göre nitelik, sfat

ve haller diye isimlendirilir. Onlarn varln kabul eden kii bilgiden

tat almad gibi hükümlerini reddeden de yine bilgiden tat almamtr;

onlarla isimlendirilenin yaratlm olup olmamas durumu deitirmez.

Bu itibarla hadis olmayanda -hâdistekine göre- bulunmalar daha da

imkânszdr.’ öyle demitir: ‘Sfat terk eder denilemez. Çünkü sfat

yoktur ki, onu terk etsin. Bununla beraber sfatn hükmü kastedilebilir

ve onu sadece Allah’a brakabilir. Böyle bir durumda Allah yaratlmla-

ra nispet edilmi sfatlarn ta kendisidir. Seçkin kullar o bilgiyle seçkin

olmayanlardan ayrrlar. Hak vastasyla duyan kii ise O’nun duymak

ve duyulan/duyan öldüünü, ayn zamanda konuanda konuan ve söz
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olduunu da örenir. Bu itibarla kelam Hakkn kendisinden kendisine-

dir. Böyleyken sen kimsin?’ öyle demitir: ‘ söylediimiz gibi olunca,

O’nu bilmeyen kimdir ki? Biz sadece baka bir eyin zuhur ettiini gör-

dük. Böylece hayret ortaya çkt. Sabit ise -ki o da âlemdir- yoksa daha

önce de söylediimiz gibi Hak deildir.’

Bunlardan birisi de dört yüz altm birinci bölümden ‘Anlamayan

kii anlamaz’ bahsidir: öyle demitir: ‘Anlamak bilgiden ve ifade gü-

cünün ardndan gerçekleebilir. Bilgi -kâbil olmakszn- kâbili bilmektir.

Bilgi ise örenmek ve bildirmekten sonra gerçekleebilir. Bazen arif bil-

gi öreteni ve öreneni bilir, bazen onun anlayan olmadn da bilir.

Bu durumda onun anlamadn bilir. Bununla beraber Zeyd’in Ömer’e

belirli bir eyi örettiini, onun o bilgiyi örendiini bilir. Bakasna

ulatrmaya gücü olursa örendii bilgiyi bakasna açklayabilir; gücü

yetmezse açklayamaz. Binaenaleyh bilginin gerçeklemi olmasndan

anlamak ve anlatmak da meydana gelmez.’ öyle demitir: ‘Bu nedenle

iin seninle O’nun arasnda olduunu söyledik. ktidar O’ndan ve kabul

endendir; ortaya çkan her ey her ikisiyle birlikte ortaya çkar. Demek
ki i bir üretme ve meydana getirmedir. Bu itibarla sadece baba ile oul

vardr. Buradan anlalr ki, ‘olsayd’, ‘olmasayd’ gibi edatlar bir yana

brakmak uygundur.’ öyle demitir: ‘Lev, yani ise edat bir imkânszla

bal imkânszlk ifade eder. Bu yönüyle edat yokluk nedeniyle yoklu-

un delilidir. Ona ia (olumsuzluk) eklendiinde ise bir olumsuzlama

edat haline gelir ve varln imkânszl anlamna dönüür. Bu da du-

yacan en garip ilerden birisidir. Çünkü birincisi hükmün imkânsz-

lkta olmasdr. Yokluk ise dahil olan bir olumsuzlama edat olduu için

daha mübalaaldr. Olumsuzlamak yolduk demektir. Böylece varl
verir ve ise edatndan bir hükmü ortadan kaldrr. Bu durum imkânsz

hakknda söyledikleri sözdür.’ öyle demitir: ‘Bu edatlarn yaratlmla-

rn bana gelmesinde alacak bir i yoktur. alacak olan edatlarn

Allah’n kelamna dahil olarak hükümlerinin ve delaletlerinin O’na nü-

fuz etmesidir. Bu gerçekten de alacak bir itir.’ öyle demitir: ‘Ke-

lamn Allah’a nispeti sahihtir. Bazen harflerin terkibinde duymu oldu-

umuz özel terkip de sabit olur. Duymu olduunuz, onun Allah’n ke-

lam olmasdr. Bu araçlar kendisinde meydana gelir ve hükmü O’na i-

ler. Bu durum bizim cihetimizden mi gerçekleir, yoksa i ancak böyle

midir?’
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Bunlardan birisi de dört yüz altm ikinci bölümden ‘simlerim ih-

tiammn ve cemalimin örtüleridir
5
bahsidir: simler olmasayd kork-

maz veya ummazdk, ibadet etmez, duymaz, itaat etmez, bize hitap

edilmez, biz de isimlendirilene hitap etmezdik. simlere ait olan ve eser-

ler demek olan hükümler olmasayd, isimler bilinmezdi. Onlar isimlerin

üzerindeki örtülerdir ve isimlendirilen üzerindeki güzelliktir.’ öyle

demitir: ‘simlerin hükümleri isimlerin cemalidir. Onlara bir ihtiam

giydirmitir. simler de isimlendirileni güzelletirmi, ihtiam kazan-

drmtr. simler bizim vastamzla ortaya çkmtr. Demek ki biz O’na

güzellik ve cemal sureti giydirdik. simler O’nda zuhur etmi, güzellik

O’nda var olmutur, çünkü isimlendirilen O’dur.
5 öyle demitir: ‘sim-

lerin isimleri manalar farkllat için farkllamtr. Böyle olmasayd

bizim için ayrmaz ve farkllamazlard. simler Allah’n katnda bir

iken bizde çoktur.’

Bunlardan birisi de dört yüz altm üçüncü bölümden ‘Ariflerin

gözü illiyyîn mertebesine bakar5
bahsidir: öyle demitir: ‘Gözler kita-

bn yerine bakarlar. Kimin kitab illiyyîn mertebesindeyse, onun gözü

illiyyin mertebesine bakar; kimin kitab siccîn mertebesindeyse onun

gözü siccîn’e yönelir. Demek ki kitap kendi özelliiyle bak ve gözü

snrlar.’ öyle demitir: ‘Allah ahiret hayatnda kitaplarn okunmasna

hükmetmitir. Bu okunma sayesinde seçilmi kul O’nun kendisi üzerin-

deki nimetinin deerini idrak ederken helak olan kii de kendisini adna

mazeret arar. Görür ki nefsine zalim olan ve ona kar suç ileyenin biz-

zat kendisiymi!
5 öyle demitir: ‘Derilerinin ve organlarnn yapt a-

hitlikle, insann kendisi hakkndaki ahitlii olmasayd ne kitap ne hü-

küm sabit olabilirdi. tiraz, itirafçnn helakine yol açacak bir hususta

kendi hakkndaki ahitliidir.’ öyle demitir: ‘Nefisler zatlar gerei

onlara zarar veren eyi uzaklatrr, menfaatlerini elde etmek üzere de

çalrlar. Bu durum, günahlarn itiraf ederken yok olmalarna ahitlik

eder.’ öyle demitir: ‘tiraf eden kii azap görmez, çünkü ilahi kerem

bunu gerektirmez. Organlar vali deil, yönetilen reayadr. Onlar sadece

valiye ikâyette bulunabilirler.’

Bunlardan birisi de dört yüz altm dördüncü bölümden ‘Sidrc-i

münteha’ya var5
bahsidir: öyle demitir: ‘Sidre-i münteha’nn kökleri

göün aasndayken asl gökte ve dallar ilîiyyîn’dir. Kullarn salih ve

temiz ibadetleri o mertebeye ular. nsan ölüp ruhu kabzedilince, ame-

line kavuur. Baka bir ifadeyle amelinin Sidre’de ulat yere ruhu ula-
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r. Göün kaplarnn kendisine açlmad birinin ameli Sidre’nin kök-

lerindedir. Göün kaplarnn açld kimselerin ameli ise Sidre’nin

meyvelerindedir. Bu nedenle saadete ermi insan ackmazken dallardaki

çiçekler ve yapraklar nedeniyle çplak kalmaz. Bedbaht ise ackr ve kök-

lerde yapraklar ve meyve bulunmad için skntya düer. Bu bilgi mi-

sal olarak verilmi bilgidir.’

Bunlardan birisi de ‘Gündüzün uçlarnda gece ibadetinin ortaya ç-

kard marifetler’ bahsidir: ‘Akam ve sabah günün uçlardr. Akam
gecenin balangcyken sabah gecenin sonudur; gün ise balangç ile

son arasndaki ksm iken gece balangç ile son arasndadr. lahi bilgi-

ler Haldun kullara tecelli ederken verdii bilgilerdir. Allah bize gecele-

yin ve günün uçlarnda tespihi emretmi, bu hüküm'de gündüz zikre-

dilmemitir. Allah öyle der: ‘Gündüz uzun ilerin vardr.’
1 * 1 Yani bo

vaktin vardr. Gün sana, gece ve günün uçlar Allah’a aittir. Geceleyin

ve günün uçlarnda Allah için hareket edersen gündüz O senin için ta-

sarrufta bulunur. Demek ki gecenin ve gündüzün uçlarnn ihsanlan

tespihin karlyken gündüzdeki ihsanlar da meguliyetin karldr.
Geceleyin ve günün uçlarnda yöneli Hakkadr ve bu esnada Haktan

kulu adna meydana gelen ihsanlar sadece bir karlktr; balangç ve

sebep kula aittir. Çünkü nefs kendi kazancndan yediinde nazlanrken

ihsanlar karsnda eilir ve krlr. Bu nedenle karlk geneldir. Çünkü

insan ilahi surette yaratlmken ilahi surete krklk yakmaz.’

Bunlardan birisi de ‘Dua kaba göredir’ bahsidir: öyle demitir:

‘çinde sdrd bir ey yok ise kap ‘kap’ deildir. Kap dolunca içerdi-

inden baka bir ey onda bulunmaz. Bu nedenle insan dua eder, çünkü

o, hakknda dua ettii eyle doludur. Dua ettiinde, kab boalr ve Al-

lah onun kabn dua ettii hususa icabede ve daha da ilaveyle doldurur.

Demek ki dua ancak idrak mahallini Hakkn kendisiyle doldurduu

eyden boaltmak üzere emredilmitir. Bu nedenle sadece dua eden ve

yakaran vardr.’ öyle demitir: ‘Kâseye bakanz! Suyla dolup boald-

nda veya kendisinden bir miktar eksildiinde, boaltt ve çkt
ksm hava doldurur. Bu misal Allah’n dua edene süratle icabeti hak-

knda bir müjdedir.’

Bunlardan birisi de ‘eriatlarn Hakkn adabna göre inmi olmas’

halisidir: öyle demitir: ‘Yüce emrin deeri bilinmedii gibi ona nasl

ulalaca da bilinmez. Bu nedenle eriatlar Hakka ulamay temin

eden adab getirmi, akl sahipleri onlar kabul etmitir. Çünkü eriat
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akln özü demekken hakikat eriatn özüdür. Bu itibarla eriat kabuun

kendisini saklad özdeki ya mesabesindedir. Öyleyse öz ya saklar-

ken kabuk özü saklar. Akl da eriat, eriat hakikati saklar. Akl olmak-

szn eriat iddiasnda bulunann iddias doru deildir. Allah akl sa-,

lam ve derin kiiyi yükümlü tutmu, deliyi veya çocuu vey* buna so-

rumlu tutmamtr. eriat olmakszn hakikati bildiini iddia etmek

doru deildir. Bu nedenle Cüneyd öyle demitir: ‘Bizim bu ilmimiz’

yani Allah ehlinin getirdii hakikatler, ‘Kitap ile ve Sünnetle snrldr.’

Yani bu hakkader ancak Allah’n kitabna, Peygamberin sünnetine göre

amel edenlerce elde edilebilir ki o da eriat demektir. Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Beni Allah edeplendirmitir, ne güzel de terbiye etmi-

tir.’ Kastedilen Allah’n eriatdr. Kim Allah’n eriatna uyarsa, edepli

olur; kim edepli olursa erer.’

Bunlardan birisi de ‘Kalpte kalbin gözü’ bahsidir: öyle demitir:

‘Allah insann yapsm ters yaratmtr: Ahireti içindeyken dünyas d-

nda ve zahirindedir. nsann zahiri, suretiyle snrlanmtr. Böylece

Allah kendisini eriatla snrlad gibi eriat deimedii için insan da

deimez. nsan içinde halden hale girer, düünceleri de -ahiret yaratl-

ndaki gibi- aklna geldii her ekilde ve tarzda bakalar ve deiir.

Demek ki insann dünya hayatudaki bâtn, ahiret yaratlndaki zahirî

sureti gibiyken (zahiri de ahiret yaratlndaki batm gibidir). Bu ne-

denle ayette ‘Siri var ettiimiz gibi tekrar yaratlacaksnz’182
denilir.

Ahiret hayat dünya yaratlnn tersiyken dünya hayat ahiret yaratl-

nn ters çevrilmi halidir. Bütün bunlarda insan ayn insandr. Dünya

hayaündayken düüncelerinin eriatn övdüü düünceler olmas için

çal! Böyle yaparsan ahiretteki suretin güzcllqir. Bunun tersi de do-

rudur.’

Bunlardan birisi de ‘Yaratlmlarn nezdinde Hakkn mertebeleri’

bahsidir: öyle demitir: ‘Kul Rabbinin katndaki mertebe, menzil ve

deerini örenmek isterse, kendi nefsinde Rabbinin deerini, mertebe

ve kymetini düünmelidir. Bunun yan sra dünya hayatnda yerine ge-

tirdii itaat, günah, emre uymak veya uymamak, bilgi talebi veya bilgiyi

terk etmek gibi davranlarna bakmaldr. Binaenaleyh bu konudaki

deerine göre Rabbinin katndaki menzili tebellür eder. Demek ki tera-

zi kendi elindedir; dilersen terazinin kefesini ar yaparsn, dilersen al-

çaltrsn. Sadece kendini kna!’ öyle demitir: ‘Amelin meru-ilahi bir

hükümden meydana gelirse, nefsinin arzusunun dna çkm olursun;
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bu amel arzuya uysa bile böyled ir. Böyle bir durumda nefsini arzudan

uzaklatranlardan olursun. Burada öyle bir sr vardr: ‘Cennet varlacak

yerdir (me’va).
,m Cennet örtü demek iken me’va kelimesi de örtü ve

perde demektir. Hevadan uzaklamak ancak edepli insann veya Hakkn
eyada kendisinden gizlendii kimsenin yapabilecei bir itir. Öyle biri

keif sahibi olsayd, onun arzusu ve hevas Allah’ raz eden bir i olur, o

da arzusunu yerine getirmek isterdi. Bu vasftaki birisine nefsini arzu-

sundan uzak tutmak emredilmez.’

Bunlardan birisi de ‘Fezann fezasnn genilemesi5

bahsidir: öyle

demidr; ‘Âlemin içinde olduu her yer fezadr. Bu itibarla fezann fe-

zasndan daha geni bir ey yoktur. Geride fezann kendisinde ortaya

çkt eyin mahiyeti kalmtr; fezayla ayn hükme mi sahipdr, deil

midir? Sabit varlklar bilmeyen insan, fezann hükümlerinin ortaya çk-

t hakikati ve varl fezann hükümlerinden biri sayar. Varlklarn ha-

kikatlerinin yokluk halinde de sübuta sahip olduklarn bilip onlarn her

birini bulunduu durumdan ayrtran ise fezann o varlklar üzerinde

hüküm sahibi olduunu ifade eder. Bu durumda yaratl onlarda ger-

çekleir, onlar var eder. Fezann hükmü varlktaki hakikat ve cevherlere

bulunduklar hal üzere sirayet ettii gibi ayn ekilde fezanm hükmü de

ortaya çkan varlklarna göre sabit cevherlere sirayet eder ve onlara nü-

fuz eder.’

Bunlardan birisi de ‘Yaratlmlara ibadet edenden Hakkn yüz çe-

virmesi’ bahsidir: öyle demitir: ‘Hz. Peygamber ‘kul, kulu (kölesi)

olmayandr5

derken ne güzel buyurmu ve ne ince srra iaret etmitir.

Perdeli insan hadisten kölesi olmayann kendi ileriyle ilgileneceini an-

lar. Hâlbuki öyle biri nefsinin kuludur. Hakkn bu ifadedeki maksad,

kulun rablik ve efendilie dönük yönünün olmaydr. Kul bir eyin

sahibi olduunda, o ey üzerinde efendilii vardr. Demek ki gerçekte

kul, sahip olmayandr. Köle, sahibinin tasarrufu altnda zelildir ve onun

kendisindeki tasarrufunu kendinden uzaklatramad gibi; kölelik an-

cak boyna sahip olmakla gerçekleir. Boyun olmakszn tasarrufa sahip

olmak, boyna sahip olmak deil, tasarrufa sahip olmaktr. Böyle biri

yapm olduu ie karlk ücrede birisini kiralayana benzer. Bu durum-

da tasarruf kiiyi kökletirir, yoksa tasarruf sahibi onu köle yapmaz!

Söz konusu kii ‘ücretli’ diye isimlendirilir. Bu itibarla ücretli nefsinin,

yani ücretinin hizmetkârdr. Böyle biri kölesi olmayandr. Kölesi ol-

mayan hiç kimse üzerinde efendilik sahibi olmaz. Arif Allah’n kuludur.
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Onu mülk ve köle haline getiren tasarruftur ve bunun böyle olmas ka-

çnlmazdr. Demek ki kulun efendilii yoktur, çünkü onun boynu Al-

lah’m dindeyken kullanm hakk kula aittir.
3

Bunlardan birisi de ‘Görmek perdedir’ bahsidir: öyle demitir:

‘Marifetin yegâne kaps görmektir. Hiçbir ey ondan açk deildir. Bu-

nunla beraber o görülenin deeri üzerindeki perdedir ki bunun bir se-

bebi vardr, o da benzerliktir. Gören görülende kendi suretini görür;

görülen Hak veya yaratlm olabilir. Dolaysyla görülenin deerini

gördüünü bilen bilebilir. Onu ‘görülen’ diye isimlendiren, onda görü-

lendir, yoksa görülen deildir. Görülen onun suretidir. Demek ki ken-

disine garip ve yabanc birisi gelmemitir. Burada bir sr vardr: Sureti

gördüü yer ve mahal, görülen surete daha önce sahip olmad bir hal

kazandrmtr. Çünkü daha önce tecelligah deildi. Bu hükmün gere-

ine göre gördüü eye gerekli ekilde davranmaldr. Bunu iyice ö-
renmelisin.’

Bunlardan birisi de ‘Sekineri ancak temkini hakkyla gerçekletiren

anlar’ bahsidir: öyle demitir: ‘nsandaki zailin ve batini güçlerden bi-

risiyle idrak edilen her ey tahayyüle baldr; tahayyül edince de onda

sükûnet bulur. O sükûnet ancak tahayyül sahibinden ortaya çkar. Bü-

tün inançlar -sahih hadise göre- bu hükmün kapsam altndadr. Hz.

Peygamber ‘Sanki görürmüçesine Allah’a ibadet ed demi, bu nedenle

mahalleri hayal olan akideler gerçeklemitir. Delil ise inanlann içeride

veya darda olmadn veya yaratlmlardan herhangi birisine ben-

zemediini gösterir. Çünkü hayal herhangi bir eyi zapt etmekten uzak

kalamaz. nsan yaratl bunu gerektirirken hüküm hükmedenin zatna

baldr. Bu durum, hakknda hüküm verilenin ortaya çkard eyi ka-

bul etmek demektir; hakknda hüküm verilen kimse, hayal sahibi, yani

akide sahibidir. Hayalin insana ne kadar güçlü ve gizli bir ekilde yayl-

dna balanz! Binaenaleyh insan hayal veya vehimden kurtulamaz.

Nasl kurtulsun ki? Akl insanln dna çkamaz. Hayal yok olsayd bu

hüküm de yok olurdu. Öyleyse hayal var olan meydana getirir.’

Bunlardan birisi de ‘Latifin gücü ile kesifin zayfl’ bahsidir: öyle

demitir: ‘Düünce ve vehimlerden daha latif bir ey yoktur. Onlar kesi-

fin zayfl, latifin otoritesi ve gücü nedeniyle kesifler üzerinde hüküm
sahibidir. Delilimiz korku halinde sararmak, utanrken kzarmak, kor-

karken bakalamaktr. Bu hallerin gerçekte varl yoktur. Korku kor-

kalm bedeninde kaçma hareketi ve kendini gizleme ve savunma talebi
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meydana getirir. Burada gerçekleen korkunun kendisidir ki, o da latif

bir eydir. Korktuu ey insana yerletiinde, korkunun otoritesinin

üzerinde görünmesi gerekir. Latif olduunda ise iki durumdan birisi

gerçekleir; ya rza veya sabr ortaya çkar veya öfke ve kzgnlk gerçek-

leir. Tesir ise sakinlik veya eserin yok olmas nedeniyle daralma hali-

dir.’

Bunlardan birisi de ‘kincilerde kulun ikinci yaknl’ bahsidir:

öyle demitir: Tîakka yaknlk iki türlüdür: Birincisi gerçek yaknlktr.

Bu yaknlk Rabbin merbubla, kulluun efendilikle, hadisin kendisini

var eden sebeple irtibat anlamna gelir, ikinci yaknlk ise sorumlu kla-

nn emri nedeniyle itaat etmek ve hükmü altna girmekle gerçekleen

yaknlktr., Birincisi zad yaknlktr ve bütün varlklar amil iken kinci-

si inayet ve ihsan yaknldr. Birinci yaknlk rahmet yaknl ve nesep

yaknldr; onu kaldrmak ve engellemek isteseydi bile güç yetiremez-

di, çünkü o zat gerei gerçekleen yaknlktr. Tahsis yaknl, hüküm-

dara olan mertebe yaknl demektir. O dilediine mülk verir, diledi-

inden mülkü alr, dilediini aziz ve dilediini zelil klar ve bunlarn

hepsi ona aittir. Ona ‘kölenin efendisi olma’ veya ‘efendinin kölesi ol-

ma’ denüdiinde, böyle bir söz çeliik olurdu. Hâlbuki ona ‘efendine

itaat et* veya ‘itaat etme 5

denilse, bu söz çeliik bir söz olmazd. Buna

mukabil ‘dilersen efendine itaat et
5

,
‘dilersen itaat etme’ denilseydi, ha-

kikader bunu reddederdi. Çünkü efendinin iradesinin karsnda köle-

nin/kulun iradesi yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘Cumartesi, cumartesidedir’ bahsidir. öyle

demitir: ‘Allah ‘Onlar iyiliklere koanlardr
’184

der. Bunlar Allah’n kul-

larna emrettii itaaüerdir. Ayetin devamnda ‘Onlar bu ibadetler için

yarrlar’18S
denilir. Baka bir ayette

‘

Bir ksm Allah’n izniyle hayrlara

koar, bu büyük bir ihsandr
'1*6

denilir. Hayrlara doru ve hayrlar için

ve onlarn içerisinde komak, meakkat ve yorgunlua sebep olur; çün-

kü hzl yürümek, yorucu bir itir. Allah bu meakkatin ardndan ya in-

sann içinde veya ahirette rahatlk ve rahmet yaratr. nsann içindeki

rahatlk, Allah’n kendisine ihsan ettii itaatlerden haz alma duygusu-

dur. Böylece severek ibadet ederken sevgiliyi raz ederken yorulmaz,

meakkat hissetmez. Bu bedenin yaps baz yükümlülükleri yerine geti-

remeyecek kadar zayf kalrsa sevgi o ileri kolaylatrr, onu rahatlatr.

Ahirette de bir rahatn olmas kaçnlmazdr. Cumartesi anlamndaki

sebt rahatlk ve dinlenme demek iken ayn zamanda dilde hzla yürümek
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demektir. Bu rahatlk nedeniyle cumartesi bu ad ile ‘sebt* diye isimlen-

dirilmitir. O güne ancak bu ehirlerin ahalisi böyle muamele edebil-

mitir. Bat’da ise Sebte ehli ona gereken ekilde davranabilmitir, ba-

kalar deil!’

Bunlardan birisi de ‘Susan talihsizdir’ bahsidir. öyle demitir:

‘Susmak acizlikten meydana gelir; her kim aciz kalrsa, hakikati üzere

bulunmu demektir. Kim kendi hakikati üzerinde bulunursa, var olan

bilir. Onun idrak mahallinin deeri bilgiye baldr, çünkü ancak bilgiy-

le tasarrufta bulunur. Bilginin yönlendirdii kimse asla benzemi oldu-

u için mutludur ki, bu da ‘ahlaklanmak’ demektir.’ öyle demitir: ‘Al-

lah Hz. brahim’in diliyle Nemrut’a ‘Günei batdan getir demi, kâfirin

dili tutulmutur’
18*

diye söyletmitir. Kastedilen birinci meselededir. Dili

tutulduktan sonra ise kâfir deildir, çünkü hakikati örenmitir. ‘Allah

kâfir bir kavme hidayet etmez.’
1*8 Yani kendilerini perdelemi ve örtmü-

ken gerçei açklamaz; gerçei açklamakla bilgisizlik perdeleri ve örtü-

leri kalkar. Örtüler kalktnda, gerçek kendinde bulunduu hal üzere

tezahür eder. Böylece bilgiyi vermi, tecellisinden önce gerçein gizli

kald kii susmu, telaffuz etmese bile, içinde bir iman meydana gel-

mitir ki böyle olmas kaçnlmazdr. Onu nasl telaffuz edebilir ki?

Kukusuz ki hisle idrak ettii bir eyden bu kez habersiz hale gelmitir.
5

Bunlardan birisi de ‘Nur evi mamur kalp demektir’ bahsidir: öyle

demitir; ‘Muttaki, veral ve temiz bir müminin kalbini sadece Allah

doldurabilir. Allah nurdur, çünkü O ‘

Göklerin ve yerin nurudur.’
189 Kalp

kandile benzetilmitir.
‘Lamba bulunan bir kandillik gibidir.’

190
Kastedilen

Allah’ bilmenin nurudur. Onun dndaki sözler de kendisiyle tebihin

gerçekletii nurun kemalini izhar eden sözlerdir, yoksa tebihin kendisi

deillerdir. Hakikati kartrma, Hakkn ayette açklam olduu ekilde

doru yola yönel! Arif, tilavet ederken lamba (misbah) kelimesi üzerin-

de durarak öyle der:
*Lamba zücace içindedir.’

191
Arif, lamba hakknda

konuur, yoksa kalbinin sdrd ve kandile benzetilen Hak’tan ibaret

olan ilahi nur hakknda konumaz. Mikat ise menfez ve küçük pencere

demektir.’

Bunlardan birisi de ‘Saknlm kale eriat ilimleridir’ bahsidir: öy-

le demitir: ‘Âlemde eriatlarn ve aklî kanunlarn konulu hikmetini bi-

len insan onlara hakkyla riayet eden ve onlara göre davranan ve yaa-

yandr. Onlar dünya menfaatlerinden olan nesep ilikilerini, mal ve can

güvenliini salayan kanunlardr. Bu hususlar o kanunlar uygulayan ve
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bunun için çalan kimseler tarafndan salanr. Sradan insanlarn ka-

nunlardan ve eriatlardan anlad budur. eriatlara iman edenler ise

farkldr. Kanunlar peygamberlerin getirdii ilahi hükümler olurlarsa -

dünyadaki menfaatlerin yan sra- ahirette kendileriyle ilgili sevap ve

özellikler ortaya çkartr. Bu itibarla insan o kanunlara uymaya ahirette

bu kanunlarla ilgili sevap ve baka durumlar tasdik etmeyi ekler, Bu-

nun yan sra ilahi hükümleri ihlasla yerine getirenler için ortaya çkacak

keifler, ilahi bildirimler, ruhani konumalar, temizlik ve takdiste unsur

âlemini ulvi âleme katmay salayacak münasebeti tasdik ederse, unu
bilmelidir: Hangi eriat olursa olsun, eriata göre amelden daha koru-

yucu bir silah ve kale yoktur. Bu itibarla senin kanuna uyman bir zo-

runluluktur. Öyleyse her halükarda ilahi, pak eriata uyman gerekir.’

Bunlardan birisi de ‘Her nerede olursan zuhur eden sensin’ bahsi-

dir: öyle demitir: ‘Senin ait olduun kimse ancak kendisinin kabul

edecei ekilde ve üzerinde bulunduu duruma göre sana ait oluyorsa,

o zaman sen ancak kendin için zuhur etmi olansn ve o sana kendinden

bir ey vermi deildir. Onun sana verdii, üzerinde bulunduun du-

rumun kendin olduunu bildirmekten ibarettir. böyle olunca, sen.

kendinden bakasn bilmemi saylrsn. Kendisine istinat edip de ese-

rini senin üzerinde gördüün kimseyle ilikin budur. Demek ki ' sen

kendinden baka birisine dayanmamsndr, sadece üzerinde bulundu-

un hal sana dönmütür. Böyleyken senin durumun nasl olabilir? Her

durumda ve her açdan onunla (O’nunla) veya kendinle berabersin. Be-

enmediin ve istemediin bir i gördüünde, kendinden bakasn k-

nama, her durumda O’na ükret; çünkü, sana bilgi veren ve hakikati

kefettiren O’dur. O bilgiyi sana senden göstermi ve açmtr. Bu ne-

denle O’na ükredilir ve nankörlük edilmesi caiz deildir.’

Bunlardan birisi de ‘Yaz vekâlet sahiplerine aittir’ bahsidir: öyle

demitir: ‘Allah kendisine yazd eyi, vekil olduu ilerde vekâletin

hakkn yerine getiren için yazmtr. Öyle biri ancak kesin inanç sahibi

olabilir. Onlar Allah’ kendisine ve O’ndan meydana gelen her eye kar-

perde ve siper edinenlerdir. Allah da onlar kendisiyle knad yara-

tklar arasnda siper edinmi, bu sayede kulanm i, kendisiyle fiilin

gerçekletii araca nispet edilmitir. Yaratlm, Allah’a siper olunca, Al-

lah da ona siper olmu, bu durumda üzerine yazm olduu yaz sahih

ve geçerli olmutur/ öyle demitir: ‘Onlarn dndakiler maksatlarna

tam olarak ulaan ihsan sahipleridir. Allah onlara hükmü genel rahme-
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tini ve mafiretini ihsan etmitir.’ öyle demitir: ‘Allah’n vekillerinden

bir topluluu vardr. Allah onlarn kalplerine iman yazm, âlemde var-

l olan herhangi bir eyi yalanlamamlar, her ey için bir kullanm ye-

ri bulmulardr. Bu itibarla onlar bir ii meydana getiren kii maksad-

nn yalan olduunu söyleyip onu kendi iddiasnda yokluk olarak bildir-

se bile, onun bu insanlarn nezdindc bir varl olmutur. Bu nedenle

ayette ‘Onlar kendinden bir ruh ile desteklemitir’
192

der. Kendisiyle des-

teklendikleri ruh, madum (yok) bir eye yönelince, onu var ederken

düzenlenmi mutedil bir eye yönelince ona ruh üfler.
5

Bunlardan birisi de ‘Ey hakk öreten kii! Sen öne geçmi-ezeli ki-

tapsn’ bahsidir: öyle demitir: ‘Yokluk halinde ayan- sabite’nin sabit

hükümleri vardr. O hakikatd varlkta her ne zaman ortaya çkarsa bu

hüküm zuhur edite ona tâbidir, Hakkn bilgisi buna göre o eye iliir.

Demek ki bilginin öncelii olmad gibi kitabn da öncelii yoktur.

Öncelik sana haber verdiimizle ilgilidir: Bir ey, yani malum, kendisi

hakknda hüküm vermitir, onun hakknda bakas hüküm vermi de-

ildir. Hiçbir eyin baka bir eye hsam ve iyilii olamaz. Bu durum-

larda sende bâtn kalm bir ey senden ortaya çkmtr. Artk bakasn

knamak yoktur! Allah mutlak anlamda müstani ve zengindir ve dola-

ysyla yoksulluk ve ihtiyaç söz konusu deüdir. Allah bir eye muhtaç

olsayd, muhtaç olduunu vermek için yoksulluk O’nun üzerinde hü-

kümran olur, yoksulluun zorunluluu altna girer veya seçime bal
iradenin altna girerdi. Allah bunlarn altna girmedii gibi ötekinin de

altna girmez. nsafla düünürsen anlarsn ki Allah âlemlerden müsta-

nidir.’

Bunlardan birisi de Takdisteki nefis cevher
5
bahsidir: öyle demi-

tir: ‘Zattan kaynaklanan mukaddeslik tenzih edenlerin tenzihinden

uzakl gerektirir. Çünkü onlar tahayyül ve vehim sahibi olmakszn

tenzih etmezler. Hâlbuki Allah’a taalluk eden veya edebilecek herhangi

bir hayal veya vehim yoktur. Onlar ise böyle bir hayalden Allah’ tenzih

ederler. Gerçekte O zat gerei el-Kuddüs’tür. Bu itibarla Allah sfatla-

rnda tartma bulunmayan, benzersiz, asl ve cevherdir. Allah’a ait

olan, sana ait deil iken sana air olan O’na ait deildir. Sen ‘sen
5 olman

itibaryla kendine ait iken O da -kendisi olmak itibaryla- kendisine ait-

tir. Hakikatler bakalamaz ve deimez, hiç kimse bakasnn ahlakyla

ahlaklanmaz; sadece kendi ahlak -bakanlarn gözünde deil- kendi üze-

rinde tezahür etmitir. Hiçbir kii bakasnn snrlaryla tahakkuk et-
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mez, çünkü snr ve had snrlanandan bakasna ait deildir. Bu durum

bilhassa zatî snrlar için geçerlidir. Demek ki sadece benzersiz olan

cevher vardr ve cevher oluunda alacak bir durum vardr. Kökle-

ri/asllar gösteren dallardr. Çünkü kökler görünmez; o köklere ait bir

dal ve fer yoktur. Görünen ve ortaya çkan her ey cevherdir. Cevher

kendinde bir asildir ve kendisi hakkndaki bilginden baka onun feri

yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘zzetli olan zelili oradan çkartacaktr’193
bahsi-

dir: öyle demitir: Nefs-i natka üflemenin kendisiyle gerçeklemi ol-

duu nefestedir. Bu itibarla o unsurdan oluan surete üflenmi netsin ta

kendisidir. Suret deersiz ve zelil topraktan yaratlm, ilkesi zelil oldu-

u için kendisi de zelil olmu, yaratl mizac tesir etmi, oul anneden

daha zelil olmutur. Çünkü o annesine hizmetkâr, amade ve onun hak-

larn gözetmekle memurdur. zzet sahibi olan onun yaratcs olan

Hak’tr. Allah
£

zzetli olan zelil olan çkartacaktr’
194

buyurur. Çkartma-

nn maksad o deersizden daha güzel bir yönetimle kendisini izzet sa-

hibi klmaktr; kastedilen temiz ve temizleyici ahiret yaratldr. O ya-

ratlta dilenilen her surete girmek ve bakalamak mümkündür. Bu

nedenle ayette öyle demitir: ‘zzet Allah’a, peygamberine ve müminlere

aittir.’
195 Mümin olmayann öyle bir mertebesi yoktur.’

Bunlardan birisi ‘Yapsn salam temele dayandrann rükünleri

güçlenir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Yapnn temelini salamca kurup

duvarlarm düzgün ina eden, arada gedik ve zayflk brakmayan, bina-

nn köelerini dengeli bir ekilde oturtann binas dengeli ve ölçülü

olur, Allah ‘Seni düzenlemi ve itidal vermitir’
196 buyurmutur. Öyle bir

insann evi yklmaktan ve göçmekten kurtulmutur. Böyle bir ev ‘iman

evidir’. Evin topra evde dikkate alnan bir unsur deildir; toprak, evin

yapsndan saylmaz. Dikkate alman evin kendisine muhtaç olduu ça-

ndr. Çan ilk göze çarpan ksmdr. Bu itibarla ev beincisi çat olmak

üzere dört duvar üzerine kurulur. Bu nedenle Hz. Peygamber slam
be ey üzerinde kurulmu: Allah’tan baka ilah yoktur demek, namaz

klmak, zekât vermek, ramazan orucu tutmak, güç yetirenlcrin de Ka-

be’yi ziyaret etmesi’ buyurmutur. Eve yerleen kii, mümin; onun düs-

turu, güzel ahlak ve gönüllü ibadederdir. Binaenaleyh güzel ahlak evin

süsü, ilemesi, onu dolduran ve muhafaza eden eydir. Onun daha gü-

zellemesini salayan ise gönüllü hayrlar ve ibadetler ile müminin ken-

disine (adak olarak) artkld ibadederdir.’
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Bunlardan birisi de ‘Delil getirme yerinde kesin deliller* bahsidir:

öyle demitir: ‘Bilgi ameli gerektirir. Amel etmeksizin bilgi sahibi ol-

duunu iddia etmek yalan ve kuru bir iddiadr. Bunun ince bir srr ve

anlam vardr. Allah’n snrlarn muhalefederi nedeniyle ihlal eden

müminler Allah’ bilen alim ve ariflerdendir. öyle denilebilir: Onlar

alim olsalard, muhalefet etmezlerdi? Hiç kukusuz onlar Allah’n ken-

dileri için belirli snrlar çizdiini bilenlerdir. O bilgileri kendilerini ila-

veye yöneltmi ve bunlardan hiçbirini eksiltmemilerdir. Onlar bilgile-

riyle amel etmi olsalar bile bildikleri hususta Allah’n cezalandracan

bilmemilerdir. Demek ki sadece cezalandrlmay bilmeyen kimse Al-

lah’a asi olmutur. Öyle biri günah ilerken ilahi mertebeye layk davra-

n bildii için Allah’n yasam ihlal amac tamamtr. Bu itibarla

alim hiçbir ekilde bilgisine aykr davranmamtr. Binaenaleyh alimler

bilgilerinin tesiri altndadr.’

Bunlardan birisi de ‘Nezir bütün mezheplerde zorunludur’ bahsi-

dir: öyle demitir: ‘Kulun kendisine art kotuu ilerden herhangi bi-

risini Allah’n onaylayp vacip klmas nezir diye ifade edilir. Bunun

böyle olmasnn nedeni kulun O’nun suretinde yaratldn hakka’l-

yakîn olarak örenmesini temindir. Kul bir eyi kendisine vacip klm
Allah ise vacip klman o ii yerine getirenin ödülünü vereceini bildir-

mitir ki, Allah doru sözlüdür. Benzer bir ekilde Allah kendine vacip

kldn ileri yerine getirmeyi sana vacip klmtr. Çünkü ‘mümin ken-

disi için istediini kardei için de isteyendir’. Mümin kendisi için eziyet

görmemeyi dilemi, kardei olan müminin de eziyet görmemesini iste-

mitir. Kendisi bunu isteyince, olabildiince ondan eziyeti uzaklatrm

ve kaldrmtr. Mümin günah nedeniyle eziyet görmez, çünkü günah

ona ehveti veya ondan haz almas nedeniyle gelir. Onun eziyet görme-

si, ahirette günah nedeniyle verilecek cezaya baldr. Mümin ahirettç

kendisinden eziyeti kaldrd gibi Hak da kendisinden ahiret hayatnda

eziyeti uzaklatrr. Allah öyle buyurur: ‘Ey kendilerine hakszlk eden

kullarm, Allah’n rahmetinden umut kesmeyin. 0 bütün günahlar bala-
yandr. ’

197 Buna mukabil dünyada kendini eziyete maruz brakm, hak-

knda söylenenler nedeniyle O’na eziyet edilmitir. Mümin günahlara

kar ortaya konulmu cezalarn uygulanmasyla ayn ölçüde cezaya ma-

ruz kalr.’

Bunlardan birisi de ‘zafetlerdeki afetlerden kurtulmak’ bahsidir:

öyle demitir: ‘Allah hakknda en çetin bilgi kendisini bilmede -yoksa
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ilah oluu itibaryla deil- mutlakl ispattr. Zat veya kendisi olmas

bakmndan O’nun hakknda mutlaklk kendisini bilmekten acizliktir.

Bu yönüyle Hak ne bilinir, ne bilinmez; insan O’nun karsnda aciz ka-

lr. lah olmas itibaryla ise en güzel isimler O’nu snrlarken mertebe

de O’nu snrlar. O’nun snrlanmasnn anlam ise kendisine layk ten-

zihle birlikte ona ait meluh’u talep etmesidir; tenzih ise snrlamak de-

mektir. lah olmas itibaryla Allah’ bilmek, eriata ve akla göre sabittir.

Akl özel olarak Allah’ tenzih eder ve dolaysyla tenzih ile O’nu snr-

larken eriat tenzih ile tebih yapar. eriat Allah hakknda akldan daha

çok mutlakla yakndr. Arif ise izafetlere bakar ve izafe edildii eye

göre hüküm verir.’

Bunlardan birisi de ‘Hakk gören kendini görmütür’ bahsidir.

öyle demitir: ‘Hakk görmek isteyen kendini görmelidir. Nitekim

kendini bilen Rabbini bilir, kendini gören Rabbini görür veya Rabbini

gören hiç kukusuz kendini de görmü demektir. Ariflere göre, eriat

bu ifadeyle Allah’ bilmenin kapsn kapatmtr. Çünkü onlar kimsenin

nefsini bilemeyeceini bilirler. Nefis bedenle ilgisinden soyut bir halde

bilinemez; nefis bedeni karanlk veya nurani bir durumda yönetirken

bilinir. Bununla beraber onun mahiyeti bedenle arasndaki bu alakadan

soyut ve mücerret iken bilinemez ve görülemez. Bu nedenle Allah an-

cak ‘ilah’ olarak bilinebilir, ilahtan baka bir ey olarak bilinemez. Al-

lah’ bilirken merbub-âlemden soyutlanmak mümkün deildir. Alem-

den soyut iken bilinmediinde, O’nn zat bilinemez ve mahiyeti bak-

mndan görülemez olmutur. Bu itibarla Allah hakkndaki bilgi nefs

hakkndaki bilgiye benzemiken ortak özellik soyutlamann olmaydr.

Allah ile âlem arasndaki alakadan O’nun zat uzaktr; söz konusu alaka

hakikatinle bedenin arasndaki alaka gibidir. Nefsin herhangi bir be-

denden soyutlanabileceini ileri süren kiinin nefsin mahiyetinden hiç-

bir haberi yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘cabet eden duyar, duyan itaat eder’ bahsidir:

öyle demitir: ‘Kendi balarna var olan mümkünlerin hakikatleri yok-

luk hallerinde sabit olduu gibi onlarda bulunan veya kendileriyle nite-

lendikleri güçler de yokluk hallerinde sabittir. Onlar bulunduklar var-

lklarn hakikatlerinde sabit bir halde bulunurlar. Nitekim var oldukla-

rnda da dta ayn ekilde var olurlar. Mümkün yokluk halinde kendi-

sini var etmeyi irade eden Hakkn ‘ol’ sözünü duymam olsayd, var

olmaz, O’nun mümküne ‘ol’ demesi de geçerli ve sadk olmazd. ‘Ol’
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sözünün Hak’ta sonradan meydana geldiini (hudûs) söylemeye imkân

yoktur. O söz. Hakkn zorunlu varl nedeniyle var etmek istedii

mümkünde gerçekleen özel bir idraktir. Bu sözü idrak etmekle müm-

kün var olmu, Hak’tan idrak ettii ey, o sözün ta kendisi olmu, o

sözle boyanm ve var olmutur. Tahsis ise iradeyi ve özel teveccühü

meydana getirir. Bu, nazar amayan aklî bir hükümdür, bunu hakkyla

anlamalsn!’

Bunlardan birisi de ‘Bâtnn elbisesi gda, zahirin elbisesi ise eziyeti

uzaklatran eydir
5
bahsidir: öyle demitir: ‘Yaratlm yoksul olduu

için eziyet onun ayrlmaz özelliidir. Yaratlm zat gerei kendinden

aclar uzaklatrmaya çalr. Bu itibarla açlk yemek vesilesiyle uzakla-

trlan bir acyken susamak içerek uzaklatrlan bir acdr. Scaklk ve

soulduk ise giyinmekle uzaklatrlan aclardr. Dier aclar da Allah’n

her birisi için yaratm olduu sebeplerle ve çarelerle uzaklatrlr. Be-

lirtilen aclar uzaklatrmann ötesinde (uzaklatrc vesileleri kullan-

mada) ya süslenme veya ehvet amac bulunur. Bunlarn da nefiste bir

acs vardr ve ancak arzulanan eyin elde edilmesiyle ortadan kalkarlar.

Bu durum arzulanan bütün ilerde nefisten kaynaklanan bir haldir. Ba-

zen ac hissedilirken uzaklar, bazen geliinden önce hazrlandr. Ksaca

nefis herhangi bir eyi ancak acy uzaklatrmak ve defetmek maksady-

la kullanabilir. Hak ile yaratlmlar arasndaki fark da budur. Hak için

yaratma O’nun zatndan kaynaklanmam olsayd, O’nun var ederkenki

hükmü kendinden acy uzaklatrmadaki hükümde (yaratlmla) bir

olurdu. Çünkü Hakkn iradesi bizdeki ehvet mesabesindedir. Arzu du-

yulan elde etmekle ac kalkar. O ‘her gün bir itedir .’198 Bunu iyice ö-
renmelisin!’

Bunlardan birisi de ‘Kim dünyada âmâ ise ahirette de âmâdr 199
bah-

sidir: öyle demitir: ‘Bugün nasl isen, yarn öyle olacaksn. Sen dün-

yada varlklar bulunduklar halde görenlerden olmak üzere çal! Bu

konudaki delilin Allah'n âmâ -ki ‘ekmeh’ diye isimlendirilir- olarak ya-

ratt kimsenin uyurken âmâ olduu gibi uyankken de âmâ olmasdr.

Bu itibarla uyku küçük ölüm, hatta Ölümün ta kendisidir. Çünkü uyu-

yann intikal ettii mertebe ölünün intikal ettii mertebenin ayndr.

Uykudan sonra uyanmak, ölümden sonra dirilie benzer. ‘Bu dünyada

âmâ olan ahirette de âmâdr ve yolunu daha çok armtr .’
200 Yani onun

körlüü daha iddetlidir. Arife göre bu ayet son derece korkutucu bir

ayettir. Bununla birlikte burada dikkatini çekeceim bir mesele vardr.
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öyle ki, dünyada âmâ olup âmâ ölen kii ahirette de âmâ olacaktr! fa-

kat dünyadan ayrlmazdan bir nefes bile önce herkesin gözü açlacaktr.

Kastettiim âmâ olarak yaratlandr, görmenin ardndan âmâ olan kii

deildir. Ölüm vaktinde perdenin açlm olmas gerekir ve bu durum-

da görür. Binaenaleyh her ölen basiretli bir ekilde varaca yeri görerek

ve bilerek ölür, bu hali üzere diriltilir. Bunu anlamalsn!’

Bunlardan birisi de ‘Emre balanmak ve yasaktan kaçnmak’ bahsi-

dir: öyle demitir: ‘Kul bütün hareket ve durularnda itaatkârdr,

çünkü o, Hakkn zahirinde ve bâtnnda yaratm olduu hareket ve du-

rular kabul edicidir. Onda yaratan kendisinde tekvini, yani var olmay

emrederse, Rabbinin emrine uyar, kendisinden olan ve istedii bir eyi

yaparken onu brakr, Hakkn onda yaratt ie yönelir. Hükmü
âri’nin emrine ve yasana aykr olan bir eyi yaratrsa, bu ie uyma

esnasnda kendisine muhalefet nispet edilir. Bu konu farkna varlmayan

ince bir meseledir. Çünkü (eriata göre, hükmü) muhalefet olan bir ii

(Haklan yaratmas nedeniyle) kabul etmek de bir uyum ve muvafakat-

tir. Dünya hayatnda bu hali müahede eden ne dünyada, ne ahirette

bedbaht olmaz. Böyle biri Hakkn emirlerine uymada, daha dorusu

Hakkn kendilerinde yaratt ileri kabul etmede yaratklardan daha

gönüllü deildir, onlar bunun farknda deillerdir. Allah’n itaat etme-

mizi emrettii emirler, ilahi emirlerdir, peygamberlerin dilinde gelen

emirler deildir. Çünkü yaratklardan emir verenler, emir verdikleri hu-

suslarda itaatkârdr; emretmesi emredilmemi olsayd, zaten emir ver-

mezdi. Emir verdii kii o emri vermekle memur olan kiinin emrini

dinlerse ona itaat eder. Allah’n emri vastalar olmakszn dorudan gel-

diinde ona kar konulamaz ve kendisine itaatsizlik edilemez.
5

Bunlardan birisi de ‘Çkmaktan emin olan yükselmeyi talep etmez’

bahsidir: öyle demitir: ‘Allah’a dönmek kaçnlmazdr. Bilmelisin ki,

attn ilk ayandan itibaren Allah’n katnda bulunursun. Ru itibarla

ilk ayak ilk nefestir. Allah’a yükselmeyi taleple kendini yorma. ‘Allah’a

yükselmek’ ile kastedilen, iradenden çkmandr. Onu görmemen gere-

kir. Çünkü bulunduun her yerde Allah seninle beraberdir. Senin gö-

zün sadece O’nu görür; geride tanyp tanmamak kalr. O’nu temyiz

edip tamsan O’na yükselmek istemezsin, çünkü O’nu yitirmemisindir.

O’nu arayan birini görürsen, bil ki, o kii sülük yolunda kendi saadetini -

talep etmektedir. Onun saadeti ise aclar kendisinden uzaklatrmaktr,

bundan gayr bir saadeti yoktur. O halde en cahil kii eldekini talep
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eden ve arayandr. Demek ki Allah’ talep edenden daha cahili yoktur.

nsan ‘Bulunduunuz her yerde Allah sizinle beraberdir
5201 ve ‘Her nereye

dönerseniz Allah’n yüzü oradadr
*202

ayetlerinin anlamm bilseydi, hiç

kukusuz, kimsenin O’nu aramayacam, sadece naho ilerden kaçn-

mak üzere herkesin kendi saadetini talep edeceini bilirdi.’

Bunlardan birisi de ‘Kitabn ehli olan varislerinden bir ksm olan

sevilenler için azabn zevki’ bahsidir:

Azabn tad sevenlerin görülmesi

Onlarn gözleri bendekini görür

Azap sevgiliden ayrlmak demek

Haz da sevgiliyi görmek

öyle demitir: ‘Kitaba varis olanlardan birisi de mücahede ederek

nefsine zulmedendir. Öyle biri nefsinin haklar hususunda nefsine zul-

mederken ayn zamanda azap ve ac çeken biridir. Bu acy kendinden

uzaklatrmak istemez; ondan haz alr ve aradnn karsnda kendisini

tamak ona hafif gelir. O kendi saadetini arayan biridir. Bu itibarla ki-

tap bir anlamn dierine eklenmesi demektir. Anlamlar harflere ve ke-

limelere yüklenmeden anlamlara eklenmeyi kabul etmezler; kelimeler ve

harfler anlamlar içerdiinde birbirlerine eklenebilirler. Baka bir ifadey-

le harfler birbirlerine eklenmi olduu için dolayl olarak anlamlar da

birbirlerine eklenir. Harflerin birbirine eklenmesi
c
yaz’ diye isimlendiri-

lir. iki çiftin eklemlenmesi olmasayd cinsel iliki olmazd ki, o da bir

yaz türüdür (ayette yaz ile nikâha telmih vardr) . Bütün âlem yazl bir

kitaptr, çünkü âlemin bir ksm dier ksmna eklenmitir. Bununla be-

raber her durumda üretir ve ortaya çkartr. Öyleyse sadece sürekli bir

ekilde tebarüz eden varlklar söz konusudur; hiç kimse var ettiini

sevmeksizin bir eyi meydana getirmez. Demek ki varlktaki her ey se-

vimlidir ve sevilenlerden baka bir ey de yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘Ehil olanlardan gizlenmek cehalettir’ bahsidir:

öyle demitir:

Cehalet Allah'm ehlinden gizli

Allah ne getirdiini ve ne braktn bilir

Allah ehli Rahman’n neyaptn bilir

Veya bir ksmn1; kendisinden saknn, tehlikedir

Failinden bakasnda emelim bulunsayd •

Korkutmak ve sakndrma fayda vermezdi



128 Fütûhât- Mekkiyye l8

Bizim akidemiz ve emelimiz O’nda

Bilgime göre hiçbir beer bana katlmaz

O’nunla beni birler veya snrlar

Bunun için izhar eder ve gizlenir

Allah öyle der: ‘Allah’n gördüünü bilmez mi?203
Allah ile âlem ara-

snda bir ban olduu sabittir. Akll herkesin -ehliyet sahih olup miras

gerçeklesin diye- kendi nesebini ve ban aramas gerekir. Allah ‘Sonra

kitaba seçtiimiz kullar varis klarz’204
der. Yazyla manalarn var oldu-

unu açklamtr. Bunlar kendilerini gösteren delaletle harflerin birbir-

lerine eklenmesiyle oluur. Allah âlemi var etmitir. Bu yönüyle âlem,

sanatçnn eliyle araçlarn birbirini meydana getirmesi gibi, birbirini

meydana getirir. Bir araçla i yapan, araçlar olmakszn iini yapamaya-

ca gibi kullanann tahriki olmakszn da aracn yaplan ite tesiri ger-

çeklemez. Bu itibarla sanatkârn araçla ilikisi onu kullanmasdr, bir

eyi irade edene kadar ona ‘ol’ demez.

Bunlardan birisi de ‘e’nin e’n içinde olmas’ bahsidir:

e'n içinde bulunduumuz i, Allah yaratr onu

Bilmedii bir ey yaratmaz O

Kitab bize bildirmek üzere geldi

Üzerinde düünen kii anlar bunu

Allah dilediini kitaba tahsis etti

Halde kendi hükmüyle izhar eder onu
,

Allah yiice kitabnda ‘Yaratan bilmez mi’
205

der. öyle demitir:

‘e’n kelimesi ‘O her gün bir itedir (e’n)’
206

ayetinde ifade edilir. e’n. fiil

demektir. Baka bir ifadeyle kastedilen günün en küçük biriminde Al-

lah’n var ettii her eydir; günün en küçük birimi bölünmeyen an de-

mektir. Fiil, failin zat gerei yapmad bir ey ise -yani eya zat gerei

failden meydana gelmemi ve münfail olmazsa- kendisinin edilgeni ve

mefilü olan ey o esnada üzerinde bulunduu bir yapya ve duruma sa-

hip olmaldr. te o yap fiilin ta kendisidir. Fail zat gerei fail olunca,

âlemin bir defada kendisinden meydana gelmesi zorunlu deildir, çün-

kü mümkünler, sonsuzdur ve sonsuz olanlar varla ancak sral bir e-

kilde girebilir. Bir anda varla girmeleri ise imkânszdr. Zat gerei

imkânsz olan bir ey hakknda bir tertibe göre fail olan, bütünü izhar

etmedi diye, eksiklikle nitelenemez. Çünkü fail için bütün yoktur. Öyle

bir ey zat gerei imkânszdr ve hakikatler deimez. Binaenaleyh
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mümkün zat gerei gerçekleen tertibi izhar ederken Allah zat gerei

varl verir. Bu durum tecelli nurunun mümkünün gözünün üzerine

dümesidir. O nur sayesinde mümkün kendini ve o nurun yayld ey-

leri görür. O varlk diye isimlendirilir ve bu konuda aklî düüncenin

hükmü yoktur. Evet! zikrettiimiz baz hususlarda akln hükmü varken

baz ilerde ise teslimiyetle kabul eder. Hak zat gerei kendi e’nlerinde

yaratrken tertip e’nlere aittir.’

Bunlardan birisi de ‘ktisap meselesinde kapnn kapanmas’ bahsi-

dir:

ktisap kaplarn kapanmasdr

Umduumuz kazançlar hakknda kapanr kaplar

Benim adma kesb sahih olursa u da olur:

O’nun ehli olurum ve aradaki ba sabit olur

Ben ve O, varln hükmüne balyz
O’nun katndaki zanlarm buna ahit

Ben ilerimizi bilen ve görenim

Gözlerden kayp deiliz

Allah bilir ki benim katmda olan,

O’nun da dedii gibi ilimde bana verilen, haviyyattr

Celalini ve cemalini örenince

in bir serap olduunu örendim

öyle demitir: ‘ktisap (kesbetmek) kazanmak üzere çalmak de-

mektir. Var eden de kazanandr, çünkü kazandyla nitelenmitir. Ka-

zanlan mevcut olmad için bazen kazandyla nitelenmez. Bu neden-

le ‘Allah vard, O’nunla beraber baka bir ey yoktu’ denilmitir. Hadisi

aktaran kiiden ekilci âlimlerin zikretmi olduu ifade aktarlmamtr.

Onlar bu ifadeyi habere dâhil etmitir. Söz konusu ifade ‘O imdi de

olduu hal üzeredir
5
ifadesidir. Böyle bir ifade haberi yalanlamak anla-

mna gelir, çünkü ilahi habere göre Allah ‘Her gün bir itedir.’
207 Hâlbu-

ki Allah vard ve o günler olmad gibi o günlerdeki fiiller de yoktu.

Hal böyleyken nasl olur da ‘Allah bulunduu hal üzeredir’ ifadesi do-
ru olabilir. Allah ‘Bir eyi irade ettiimizde ona ol deriz’

208
der. Sen bu sö-

ze iman ediyorsun; ya buna veya ötekine inanacaksn!’

Bunlardan birisi de ‘Ancak korkan insan gerçekte korkabilir’ bahsi-

dir:
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Allah kendisinden korkulmaya en layk olan

Hiçbir yaratlm korkutmaya layk deil

Allah’tan korktuunda saknrsn

O'ndan korkandan korkunca da saknrsn

Allah’tan korkan kii emrini tutar

Yasaklarndan da inanarak uzak durur

Allah inanm kulunun srrn muhafaza eder

Onu ifa ettiini bilirse

Ona kendisinden bir eksiklik gösterir

Yeryüzünde; seyrinde onu temizler

öyle demitir: ‘Korku kendisinden korkulann tesirini kabul ede-

bilecek birinden meydana gelebilir. Bu tesiri o kii zevk bilgisiyle bilir.

Bununla beraber onun zatnda -rablik iddias nedeniyle- tesir talebi bu-

lunur. Bu iddiann nedeni ise insann ilahi surette yaratlm olmasdr.

Öyleyse onun da korkmas gerekir. Baka bir ifadeyle biz bize tesir

edenden korktuumuz gibi bakasna tesir etme talebi nedeniyle de

korkmamz gerekir. Arif bazen kendisinden korku duyulmayacak bir

hale yerletirilirken kendisinin korkmayaca hale yerlemesine imkân

yoktur. Böyle bir hal ona ait deildir. Bazen içinde hali hakknda bir

ahit bulunabilir ve o ahit öyle der: ‘Allah hakknda müaheden ol-

sayd kimse O’ndan korkmazd.’ Böyle bir ifade doru deildir. Bu ifa-

de ancak kendi zatn ve zatnn gereini bilmeyenden meydana gelebi-

lir. Av bir insan gördüünde kendisinden kaçar. Bu itibarla insann

içinde av yakalamak duygusu bulunmasayd, av ondan korkmayacakt.

Bazen av insan görmez ve srt kendisine dönük olabilir. Binaenaleyh

yaratlmn korkmamas mümkün deildir. Bazen korkmayacak bir

makama ulaabilir, fakat bu hal, -gafil olmad sürece- süreklilik ka-

zanmaz .

5

Bunlardan birisi dc ‘Besin veren vakti düzenlemek ister’ bahsidir:

Allah besinleri belirlemi ve takdir etmi

Besinleri yaratan O’dur, ed-Dehr ismiyle perdeleyen

Akü gizler O’nu, nefs izhar eder

Ruh gizler, duyu murakabe eder

Nur yakar, sr çevreler kendisini

Arzu verdiyle telefeder ve götürür

Vecd cierde özlem ateini tututurur

Atein harareti artar, rüzgâr alevlendirirken onu
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öyle demitir: ‘Yaratma, tertibi; vakit, tayinini bildirir. Bu tayini

ancak el-Mukît ismi üstlenebilir, Allah öyle der: ‘Onu belli bir ölçüyle

indiririz’
209 Baka bir ayette ‘Her eyi bir ölçüyle yaptk’

210
, *Fakat diledii

eyi diledii ölçüde indirir’
211

denilir. Kastedilen gerçekleen ve sabit

olandr. Burada *lev (ise)’ edatnn hükmü yoktur, çünkü o edat ekilmi

olsayd, kendisinden hiçbir bitki çkmaz, tohum çürümü olurdu. Her-

hangi bir yerde lev (ise)’ edatnn geçtiini duyarsan, onun altnda ne-

yin bulunduuna bakma! Onun altnda var olan bir ey yoktur. Bu

edattan veya onun delaletinden korkma! Sen bilhassa vukua geleni mü-

ahede et. Çünkü madumun âlemin nefislerindeki etkisinden daha bü-

yük bir etki görmedim. Bunun sebebi imkândr. nsan belirli bir iten

korkar. Fakat o i yoktur ve var olmamtr. Bazen korku kendisine etki

eder. O korkuyu var olmayann tesiri takip eder. Hal böyleyken mev-

cudun tesiri hakknda nc düünülür?’

Bunlardan birisi de ‘Sevgili yakndr’ bahsidir: öyle demitir:

‘Sevgili sevgiye yalandr, çünkü sevgiyle ilgilidir, fakat sevene yakn ol-

mayabilir. Sevgi uzak mesafeleri katettirmez veya kymedi emekleri

harcatmaz. Bunlarn hükümleri sevgiliye taalluk eden sevgi yaknln-

dan kalkmaz. Seven ise bazen sevgiliye yakndr, bazen deildir. Bu iti-

barla sevgi kendisinde bilfiil bulunduu için sevene yaknken kendisine

ilitii için de sevilene yakndr. Çünkü sevenin sevgiliden baka ilgisi

veya yöneldii bir ey yoktur; bazen de yalnzca ona yönelir. Seven ise

bilfiil kendisinde bulunduu için sevgiye tâbiyken sevilen (mahbûb) se-

venin sevgisine tâbi deildir. Bununla beraber o sevgi kendisiyle ilgili-

dir. Sevilen kendisinde bilfiil bulunanla beraberdir. Sevgilinin sevgisi

kendisinde bulunursa, onu sever. Bu durumda seven sevgili haline gelir

ve lci tarafta da talep gerçek ve sahih olur, ortada engel kalmaz. Bunun-

la beraber dtan veya imkânszdan kaynaklanan bir engel olabilir. Ba-

ka bir ifadeyle hakikatler kavumaya imkân vermeyebilir. Sevgiyi bilen

nasl seveceini de bilir. eyhimiz sevgiyi deil, sevgi özlemini ve eh-

vetini talep ederdi. Bunun sebebi, sevginin ehvetinin -sevilenden daha

çok- sevene yakn olmasdr.’

Bunlardan birisi de ‘Hayrdan mutluluk veren ey bakasn sev-

mektir’ bahsidir: öyle demitir: ‘Seven bakasnda kendini sever. Ba-

kasn sevmek söz konusu olmad gibi hiçbir ekilde bakas serile-

mez, çünkü bakasm sevmede hayr yoktur. Onda bir har varsa, hayr
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sevene döner. Demek ki insan ancak kendini sevmitir, çünkü sevgide

insan hayrn ve iyiliin kendisine dönmesini talep eder.’

Bilmelisin ki, bu baka, bir varla sahip olmaldr ve onun varl
ötekinin ayn deildir. Sevilen her zaman madum, yani yoktur. Baka
bir ifadeyle o ya mevcutta veya mevcut olmayanda 'bulunmayan’ bir

eydir. Çünkü mevcudun zat gerei sevmesi mümkün deildir; o var

olmayan bir ey nedeniyle sever. Var olmayan ise var olmasn istedii

sevilen eydir. Bu itibarla yokluk seven için baka bir ey deildir. Yok
olan sevgili ise -sevgi bilfiil kendisinde bulunduu için- sevende bir ni-

telik olarak kalmay sürdürür. Onun sevgisi bu sevgiliye ilimitir ve sü-

rekli ona baldr; duyuda var olana kadar böyle devam eder. Sevginin

yaratlmtaki durumu bu iken Hak’taki durumu yaratma ve var etme-

dir.

Bunlardan birisi de ‘Geniliin nihayetine ulaan daralr
7
bahsidir:

öyle demitir: ‘Boluktan daha geni bir ey yoktur ve genilikle bo-
luk nitelenebilir. Boluk dolduunda hiç kukusuz daralr, çünkü müm-
künlerin nihayeti yoktur. Bazen boluk onun karsnda daralr, çünkü o

dolmu, geni ise daralmtr. Allah bolukta yaratm olduu dolulukta

bakalamalar yaratmtr; bir suret boalr ve onu sübût ve yoklua ka-

tar; yokluktan o dolulukta baka bir suret var eder. Bu itibarla dünya ve

ahirette tekvin ve bakalama sürekli deimelerle sürer. Hatta bütün

varlkta böyle devam eder. Bunlar Hakkn dünya ve ahret, hatta varlk

günlerinin her birisinde kendinde bulunduu ‘e'nler’ demektir. Baka-

lamalar karsmda daralann durumu, boalma ve yeni bir meguliyet-

tir. O boalma ise boluun dolmas demektir; boluk daha önce da-

ralm ve içinde bulunan onu doldurmutu. Öyleyse boluk sürekli do-

lar; doluluun bulunmad boluk düünülemez.’

Bunlardan birisi de ‘Gayede bir gaye yoktur’ bahsidir: öyle demi-

tir: ‘Gayede bir gaye olsayd ‘gaye’ olmazd. Âlemin gayesi Hakk talep

iken Hakkn gayesi yaratlmlardr. Çünkü O’nun gayesi mertebedir ve

o da ilah olmaktan ibarettir. Demek ki Allah zat gerei meluhu talep

eder. ‘Bütün i Allah’a döner.’
212

Allah gaye olduu kadar bütün i

O’ndan balamtr. Bu nedenle dönü zikredilmitir, çünkü dönü ön-

ceki bir çktan sonra gerçekleebilir. Bütün yaratlm varlklar Al-

lah’tan çkarak varla gelmilerdir ve bu nedenle de onlarn hükümleri

Allah’a döner, sürekli O’nun katnda bulunurlar. Onlarn ‘dönen’ diye

isimlcndirilmelerinin nedeni, yaratlmlarn sebepleri görmek özeliiiy-
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lc snrlanmalardr. Onlar bakanlarn gözlerindeki perdelerdir. Yaratl-

mlar sürekli onlara bakar ve bir sebepten baka bir sebebe geçerek en

sonunda birinci sebebe ularlar. Birinci sebep Hak’tr. te dönü bu

demektir.’

Bunlardan birisi de ‘Sâfiyane bir i meydana getirenin ad yâd edi-

lir’ bahsidir: öyle demitir: ‘armaya yol açan her iin sahibi -ki o bu

ii aknla yol açsn diye meydana getirmitir- o ii sadece kendisin-

den söz edilsin diye bu nitelikte meydana getirmitir. Baka bir ifadeyle

alsn ve onun ad zikredilsin diye böyle var etmitir. Aceleci olmama-

lsn! O eyi var eden kendisinden söz ederek haber verecektir. Bununla

beraber insan aceleci yaratlmtr. Onun tabiatnda hareket ve yer de-

itirme vardr, çünkü hareket, insann aslnda vardr. Onun yokluktan

varlaçk bir intikaldir. Bu itibarla insan asidaki yaratlnda ve var-

lnda hareket edicidir. Bu nedenle ayette ‘nsan aceleden yaratld>2n

denilir. nsan aceleci yaratlmtr, aceleden baka bir ey isteseydi baa-

ramazd. Âlemde almayacak hiçbir ey yoktur ve varlk bütünüyle

aknlk sebebidir. O halde Allah akn kimseler için varlkta kendi

zikrini ve yâdn meydana getirir. Arifler için Allah bu diyarda kendi-

sinden bir zikir meydana getirir. Onlar o iin niçin yaratldn anlar ve

kendileri adna yaratlan eyleri örenirler. Sradan insanlar ise o ilerin

gerçeklerini ahiret yurdunda örenirler. Her halükarda bir bilgi kaç-

nlmazdr vc o bilgi yâd edilmeyi cydaa getiren eydir.’

Bunlardan birisi de ‘Yönelmek aldanan için meydana gelir’ bahsi-

dir:

Allah’tan bakasna yönelme sakn

O’nu bilmeyen bakasna yönelir zira

Allah münezzeh ve mütealdir

Mahrum kii, mülkünde bir orta vardr der O’nun

Ei ve orta olduunu söyleyen kii

Cehalet klcyla kesilmitir

Allah’a yemin olsun ki güne ne dodu, ne batt

Sevenler mutlaka vasl oldu O’na

Allah münezzehtir, hiçbir ey ihata edemez O'nu

Ne iire gelir, ne nesre gelir

Bakasna yönelme, hüsrana urarsn! Kur’an- Kerim’e de Hz.

Muhammed’e indirilmi olarak bakmalsn, yoksa Araplara indirilmi
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bir kitap olarak ona bakma! Öyle bakarsan anlamlarn kavrayamazsn.

Çünkü Kur’an- Kerim Allah’n peygamberinin diliyle açk Arapça ola-

rak inmitir. O kitab Cebrail demek olan Ruhu’l-cmin Hz. Muham-
med’in kalbine indirmi, Hz. Peygamber onunla korkutucu, yani öre-
tenlerden birisi olmutur. Kur’an- Kerim hakknda Hz. Muhammed’in

söyledii ekilde konutuunda, bu idrak düzeyinden peygamberden

dinleyen düzeyine çkarsn. Çünkü hitap -konuann deil- dinleyenin

deerine göre ortaya. çkar. Hz. Peygamberin Kur’an- Kerim’den duy-

duu ve anlad ey, ümmetinden duyup kendilerine okuduunda ii-

tenlerin anladyla bir deildir. Bu ince bir meseledir ve ben onu ken-

dimden önce kimseden duymamtm. Bu mesele bilinmeyen bir konu-

dur, bir takm kapallklar içerir.

Bunlardan birisi dc ‘Yaratklarna kar kibirlenmeyen hiç kukusuz

zorunlu hakk yerine getirmi demektir’ bahsidir:

hmal ve tekebbür benim düsturum deil

Benim düsturum tevazu ve balama

Ben birine ibadet ediyorum ki kahreder ve balar
0 kerem ve balamann Rabbi el-Müheymindir

öyle demitir: ‘Benzerlerine kar kibirlenen kii, onlarn kendi

benzeri ve hemcinsi olduunu anlamayandr. Bir ey kendi kendine kar-

hiiyüklenemeyecei gibi benzerine kar da büyüklenemez. Yaratkla-

ra kar büyüklenmeyen onlar adna Allah’n vacip kld haklar yerine

getirmitir. Nitekim Allah da ancak O’nn vastasyla gerçekleecek

olan yaratmaya hakkn vermitir. Böyle olmasayd Hak ‘Hak’ olmazd.

Ayn ekilde insan düünen bir canl (hayvan- nâtk) olmasayd, insan

olmazd. Allah her eye yaratlm vermi, saia da haklar yerine getir-

meni zorunlu klmtr. O halde âlemdeki her eyin senden talep etti-

inde yerine getirmen gereken bir hakk vardr, haliyle veya diliyle talep

etmedii sürece o hak senin üzerinde ortaya çkmaz. Yaratmada olduu
kadar bu konuda da vakitlerin bulunmas kaçnlmazdr. Vakit geldi-

inde Allah öyle der:
‘
Ecelleri geldiinde bir an onu geciktiremez veya öne

alamazlar
’214 Kyametin durumu hakknda da öyle der: ‘Onun vaktini

kendinden baka bilen yoktur.’
215

Böylece ona da yaratlm verir. Bir

hakk eda etmenin vakti geldiinde, onu yerine getirmen gerekir; bunu

yapmazsan zalim olursun. Hakk yerine getirmek, onu yerine getirecek
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kiin kudrete sahip olmasna balyken o kiide kudretin gerçeklemesi

de o iin vakti demektir.’

Bunlardan birisi de ‘Maksat bütün gayreti harcamakla birlikte ek-

siklii görmektir’ bahsidir:

Eksiklik derken benim maksadm ne?

Gayret harcamada karlatm eksiklik

Adil olanlar beni görür ki, bana inayet etmi

Ortaya çkan nefesiyle var oldum O’nun

Sahifemle snrladm görürüm

O’nun geni ilminden satrlarda olan

O’nun kitabn okudum ve anladm

Zebur’da onu izhar ettii gibi anladm

Sabah ve gecenin onu getirdi

Deyhur diye bilinen vaktinde

Varln snrladm, benim için hak oldu

Snrly bildiim için varlklar snrland

öyle demitir: ‘Kuruntular aldan demektir ve Allah’a kar ku-

runtu içerisinde olmaynz. Kuruntuya kaplrsan onu elde edecein

yoldan baka bir yola yönelmi olursun. Allah öyle der: ‘Allah’tan sak-

nrsanz sizin' adnza furkan yaratr.’
216

Allah kuluna indirmi olduu

furkan elde etme yolunun takva yolu olduunu beyan etmitir. Furkan

kullanan ise iki âlem içinde korkutucu, yani öretici haline gelir. Bak-

nz! Allah bilinmek istediinde âlemi yaratm, âlemdekilere tannm,
kendi deerlerine göre âlemdekiler de O’nu tanmlar, Allah onlar

yoklukta brakmamtr. Kutsi bir hadiste öyle denilir: ‘Bilinmez bir

hâzineydim, âlemi yarattm, onlara tanndm, onlar da beni bÜdi.’ Bir

ayette ‘Onlar kim yaratt diye sorsan hiç kukusuz Allah derler’
217

denilir.

Her talibin üzerinde yürüdüü ve maksadn elde etmek istedii bir yo-

lu vardr. Çünkü talip için yol, zad bir gerekliliktir ve ancak onunla

meydana gelebilir. Fakat insanlarn çou bunun farknda deillerdir.’

Bunlardan birisi de ‘Nefsini arzusundan uzaklatran kii me’va

cennetine ular’ bahsidir:

Nefsi arzusundan uzaklatrrsan

Onun cenneti Me’va cenneti olur

Allah onu oraya yerletirir ve örter

Onun varaca yer Firdevs cennetidir
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Onu yürüten günee yemin etmitir

Onu takip eden dolunay üzerine de

Onu örttüünde karanla yemin etmi

Ortaya çkardnda gündüze

AUah’m bir hikmeti var gizler onu

Gözlerden izhar ederken kendisini

Göklere ve onlar bina edene yemin etmi

Arzn üzerinde ferini yükseltmi ve demi ki:

Mutlaka nihayetine ereceksiniz

Ta ki görecek nefis arzularna ulatm
Ellerinin önceden hazrladm görmek üzere

Her türlü hayr, getirilecek ortaya .

Ulat besinler ve yiyecekler

En tatl ve en ho besinler getirilecek

öyle demitir: ‘Nefsi arzusundan uzaklatrmak arzunun kendi ar-

zusu olmas itibaryla ona gelmemesi demektir; artk arzular Hakkn
iradesi olmas itibaryla nefse gelebilir ve insan bunun farknda olmaz,

insan knanan bir ey olmas itibaryla nefsi arzularndan uzaklatrr,

yoksa iaret ettiimiz bakmdan uzak tutmaz. Allah bu konuda sahih

bilgiyi gizlemi, onu ‘me'va cenneti’ yani gölgesine doru giden örtü ve

perde diye ifade etmitir. Övülen bir ey olsa bile, kanamay arzuya ba-
lamas bakmndan bir övgüdür. Kii hevann ancak heva vastasyla

(yani baka bir arzuyla) defedileceim, hevann iradeden baka bir ey
olmadn anlasayd, irade edilen her eyin gerçeklemesi durumunda

nefsinin haz alacan örenirdi. Her irade bir hevadr ve heva nefse haz

verir. Lezzetin bulunmad bir ey arzu edilmez. Heva (dümek anla-

mndaki heviyc ile ilikisi nedeniyle) nefse dütüü için böyle isimlendi-

rilmitir. Onun nefse dümesi ise Rabbinin iradesiyle senden gerçek-

lemitir. Binaenaleyh hevadan daha üstün bir ey yoktur, çünkü heva

seni Hakka yönlendirir, sen de O’nunla haz alrken artk bakasn gör-

mezsin. Bununla beraber yaratlmlar böyle bir idrakten perdelenmi-

lerdir. Onlar kendilerindeki iradeyle hareket eder, onu -heva olmad
halde- heva diye isimlendirirler. Bu itibarla heva ariflere ait iken irade

sradan insanlara aittir. Onlar bir yandan hevay kanarlarken ayn za-

manda onun için çalrlar.’

Bunlardan birisi de ‘Hak batl yok eder, kendisine bakmak bayltr’

bahsidir:
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Hakk batl üzerine saldnda

Yok eder onu, bir de bakarsn batl gitmi

Söylediimi kim bilir ki?

Bütün hallerinde dürüst olan bilir

O zalimdir (nefsine kar), heva ise yok edici

Dieri ölçülü ve öne geçmi

Geçer onu; gelen her ey
Onun izindedir ve ardndan gelir

Dersem ki arif bize rehber oldu

Veya biri bize engel oldu

Kendi gözümden, ben bakarken

Ve dilimden, ben konuurken

Haberlerimiz srrmzdan haber verir

O’nun kendi zatnda âk olduunu

öyle demitir: ‘Kendini hataya düürme, Hak ile yaratlm bir

araya gelmez. Neyi müahede ettiini düünmelisin; Hak ise, O’na an-

cak O’nun gözüyle bakabilirsin. Çünkü O’nu kendisinin gözünden ba-

ka bir eyle idrak edemezsin. çinde bulunduun vakit Hak olduunda,

senin için halk yani yaratlm söz konusu deildir. çinde bulunduun

vaktin halk (yaratlm) ise O’na yaratlm gözüyle bakamazsn. Hü-

küm bakmaya tabiyken bak da baklann zatndan verdiine göre hü-

küm verir. Baklan ayakta olduu halde senin onu oturarak görmen

mümkün deildir veya belirli bir renge sahip iken onu sahip olduun-

dan baka bir renkte görmen de mümkün deildir. Algda gerçekleen

böyle bir yanlma, ac safrann baskn geldii tat alma duyusunda

mümkün olabilir. Böyle bir halde insan tatt baln ac olduunu söy-

leyebilir; çünkü bal, tatma duyusuna dememi, ac safra ona temas

etmitir. Demek ki aclktan söz ederken insan doru söylemi, acl
bala nispet ederken yanl hüküm vermitir. Bunu bilmelisin!’

Bunlardan birisi de ‘cabet edene icabet edilir, niçin edilmesin ki?’

bahsidir:

Hakka çaranlara icabet edersen onlara yardmc olursun

Onlarayardm edersin kendileriyle

Onlar benim aynm ve inancmdr dersem

Terk ettiimde bunu söylerim

Hak bilinmez veya her arzuya gelmez

Duyu Hakkn zuhur ettiini görürse
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Onun bir snr yok ki idrak edilsin

Her konuda bir hükmü var

Böyle hüküm verdin, alacak bir i yok

Her hüküm onda böyle

Ne bilgi, ne marifet ihata eder kendisini

Hiçbir eyle nitelenmez

öyle demitir: ‘Sen nasl davranrsan sana da öyle davranlr. De-

mek ki sana dönen senin amelindir. Allah ve peygamberi ‘sana hayat ve-

recek bir ie’ seni çarrlarsa, onlara icabet etmelisin. Sen icabet eder-

sen, Allah da kendisine dua edince sana icabet eder. öyle buyurur:

‘Kullarm beni sana sorarlar; de ki, ben yaknm, dua edenin duasna kar-

lk veririm, bana icabet etsinler.’
21 * Ben onlar peygamberlerimin dilleri

vastasyla davet ederim. Allah karlk verdii gibi kulunun da kendisi-

ne karlk vermesini talep etmitir. Bu itibarla Allah var olmak üzere

kendisini çarnca, mümkün icabet etmi ve var olmutur. Ardndan

yaratcsna zatnn kendisiyle bilfiil var olup varln sürdürmesini sa-

layan nitelikleri talep etmi, Allah da ona yardm etmek üzere icabet

etmitir. Böylece (iki tarafta da) ceza, yani karlk gerçeklqmitir. Al-

lah ‘dileseydi’ yok ederdi, fakat duaya icabet etmi, Hak da onun talebi-

ne karlk vermitir. Bu durum Haklan bize bir uyars ve talimidir.

Hakkn görülmesi için ortaya koyduu bu durumlar görmemezlik et-

'

meyesin! Onlara Hakkn kendilerindeki maksadna göre muamele edin.
A

Alemdeki icabetin esas ve ilkesi budur ki o da kuvvetli bir asildir. Bu
nedenle bir insan Allah’a dua ederse Allah kendisine icabet eder. Bu-

nunla beraber iler vakidere balanmtr ve her eyin bir vakt-i

merhûnu vardr. Bunu bilen bilir. cabette gecikme olmaz, çünkü yola

çkmtr; bazen de daha sonra gelecektir bu da sonraya brakmak de-

mektir.’

Bunlardan birisi de ‘Güzel koku güzel ahlaka delalet eder’ bahsidir:

Böyle bir konu hakknda öyle denilir:

Torunlar dedelerinin izlerinden gider

Kimde efendinin ahlak varsa

Güzeli ve iyi olmayan yerli yerine koyar

Söylediim sözü tevhid getirmitir

Kadir gecesi, bir Perembe gecesi

Bir güçlük ve yorgunluk olmakszn yanmzdayd
Gecenin bandanfecrin doumuna kadar
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öyle demitir: ‘Kökler anlamndaki damarlar uygunluk ve kuvve

itibaryla temiz ve iyi olunca, dallardaki meyveler varlk ve fiil itibaryla

ho ve güzel olur. Meyveler köklerden beslenir, yoksa kendi kendilerine

ortaya çkamazlar. Alemin varlnda asl ilke Haktr ve Hak temizdir.

Demek ki varlktaki her ey temizdir. Çünkü varlktaki her ey Hakkn

ahlak, yani isimlerinin meyveleridir. Hak için O’nun isimleri, aacn
dallar ve yapraklar mesabesindedir. Bu nedenle aradaki giriiklik ve

tedahül nedeniyle dallarn ve yapraklarn farkl olduunu görürüz. Bun-

lar, âlemdeki hükümlerinde ilahi isimler tedahül ettii gibi, birbirlerine

girerler. Nitekim Allah ‘unlara da ve bunlara da (dünyay isteyenlere de

ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanndan yardm ederiz, Rabbinin ihsan

snrl deildir
,n9

der. Hal böyleyken âlemde herhangi bir ite ve eyde

güzellik görülmezse, bunun nedeni, o bakta kiinin Hakk görmekten

habersiz kalmasdr.’

Bunlardan birisi de ‘Yanlar üzerinde zikretmek gaybe yaknlktr’

bahsidir:

Kim Allah’ zehrederse O’nun zikretmesini umar

ister ayakta, ister oturarak zikretsin

Allah da kendini zikredeni zikreder

Güçlük ve yorgunluk olmakszn her durumda

Kendisinde nimet umulan bu hayat

Ciddiyet veya oyun halinde, zikrederken

Bir insan Rahman’ zikrederse

Kuku ve tereddüdü ortadan kaldran bir iyapmtr

Allah onun kalbini kukudan korur

O bizi yoran kukulardan

öyle demitir: ‘Zikredenler üç ksma ayrlr: Birinci ksm ayakta

zikredendir. Ayakta zikreden Hakkn her eyi ayakta tuttuunu müa-

hede edendir. Böylece Allah’n, kazand iler hakknda ‘her nefs üze-

rinde kaim’ olduunu müahede eder. Baka bir ifadeyle zikrederken

Hakk ancak böyle müahede eder. kincisi oturarak zikredendir. Otu-

rarak zikreden Hakkn Ar üzerine istiva ettiini müahede eder. Böyle

dememizin sebebi, âlemin Hakkn aynas, Hakkn ise insan- kâmilin

aynas olmasdr. Aynaya bakmak aynada yansr ve böylece bir aynada

öteki aynada bulunan ortaya çkar ve gözükür. Bunun deerini ise gö-

ren bilebilir. Öyle bir insan ‘Hakk kaim klc’ olarak yaratklarnda
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müahede eder. Hak kazandklaryla her varln üzerinde kaim olarak

bulunur. Bu itibarla Hak yaratlmn aynasdr ve yaratklarnda ancak

kendisini görmütür. Yaratlmlarn Hakkn aynasnda görülmesi ise

Haktan yaratlmn aynasmda tecelli eden suretin görülmesidir. Böyle-

ce insanlar Hakk yaratlm aynann vastasyla Hakta idrak ederler.

Hakk, yani O’nun bir sfatn gördüklerinde kul OVidan bizzat bu sure-

ti söylediimiz ekilde görür. ‘Uzaklk gayblere yalandr’ dedik, çünkü

bu hal uyuyann veya hastann halidir. Bu hal hayal mertebesine yakn-

dr ve hayal gayb mahallidir.’

Bunlardan birisi de ‘Vefada yeterlilik’ bahsidir:

Yeterli gören kendinde bulunan ifa etmi

Ve onun için var olan; iktifa vefa demek

Bazlar Hakkn yolu derindir zanneder

O’nun yolu bunu getirmitir, zikir ona zor gelir

öyle demitir: ‘Bir eyi yerine getirmekten kaynaklanan iktifa, ya-

ni yetinme ancak vaktin sahibi olan hâlihazrdaki mevcutla yetinmek

demektir. çinde bulunduu vakitte onun sahibi kendisiyle yetinir, faz-

lay talebe ihtiyaç kalmaz. Böyle olmas kaçnlmazdr. Fazla senin tale-

bin olmakszn sana gelecektir, çünkü bir durumda iki zamanda kala-

bilmek imkânszdr. Allah peygamberine emrederken lRabbm bilgimi

arttr de
'220

diye buyrmun \ Rrada Allah peygamberinin ve bizim

dikkatimizi -içinde bulunulan vakitte mevcut olana ilave olarak- baka

bir eyin varlna çeker ve biz de onn gelii için hazrlk yaparz. Kul

o fazlal elde etmek üzere dua ederek Allah’a muhtaçln izhar eder.

Fazlann zaten geleceini bilen ve onun gelii için hazrlanann onu elde

etmek üzere duaya ihtiyac olmayabilir. Bununla beraber ilave senin

nezdinde tam olarak belirlenmemiken onu belirleyen duadr. Hak ise

duaya karlk verir. Bazen dua ettiin ey senin nezdinde belirlenir vc

ortaya çkar. Allah’n verdii her ey hakknda daha fazlay talebi pey-

gamberine emrettii husus budur. Daha fazla, Hakkn her eydeki

vech ve yüzüdür.’

Bunlardan birisi de ‘Seherlerde istifar’ bahsidir:

Secde ettiim Allah’tan mafiret islerim

Geceler boyu ve seher vakitlerinde ahularla

çlerinden biri çkp bana dedi ki:

Nameyi dinlerken onlar kendilerinden geçiren srlar varm
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öyle demitir: ‘Seher vakti üphe ve benzerlik mahallidir. Bu iti-

barla seher vakti mutlak karanlk olup bilgisizlik olmad kadar mutlak

k olup bilgi eklinde de tezahür etmez. Seher bir belirsizlik olduu

gibi ayn zamandan karanlkla karmdr; bir yerde karm oldu-

unda benzeme ortaya çkar. Bu nedenle ‘müteabih’, yani benzeenle-

re uymak bize yasakland. Allah müteabih olana ancak kalbinde erilik

bulunanlarn uyacan beyan buyurmutur. Yani açk Haktan uzakla-

anlar müteabih olana uyar. Hâlbuki talep edilen saflk ve duruluktur.

Bu nedenle de seher vakidcrinde ‘istifar (gizlenmek, örtü istemek) em-

redilmitir. Baka bir ifadeyle müteabihe meyilden korunmak istenmi-

tir. Bununla beraber onun müteabih olduunu bilmemek gerekir.

Müteabih olduunu bilip snr amayan veya onu kendi balamndan

çkarmayan kii ona yönelebilir. Öyle birinin sorumluluu yoktur. Kor-

kutma ve sakndrma, hakikati böyle deilken, onu iki yönden birisine

katmakla ilgilidir. Müteabihin hakikati iki yönünün olmasdr; bir yö-

nü birine öteki de dierine bakar. Baka bir ifadeyle bir yönü helale ba-

karken bir yönü de harama bakar, ikisini ayrtrmak imkânsz olduu

gibi bir yöne tahsis etmek de imkânszdr. Bu itibarla arife göre

müteabih iki yönün her birisinden ayrt için muhkemdir. Ona uy-

duunda ise müteabihi hakikatinin dna çkartmayan birisi olarak

uyar. Bu esnada ortada bir sapma ve meyil yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘badetteki inayet emrin iradeye uygunluudur’

bahsidir:

Emir iradeye muvafk olursa

Müahede edilirken sürekli Mabud’dur

O’nun nuru kullarna tecelli eder

Onlar da hemen secdeye kapanrlar

öyle demitir: ‘lahi emir ilahi iradeyle çelimez, çünkü ilahi emir,

onun tanmna ve hakikatine dâhildir; sadece emir kipi diye isimlen-

dirmeleri nedeniyle karklk ortaya çkmtr ki aslnda emir o deildir.

Emir kipi hiç kukusuz irade edilmitir. Hakkn emirleri peygamber

olan teblicilerin dilleri vastasyla gelirse, onlar -emirlerin kendileri de-

il- emir kipidir ve bu durumda böyle emirlere kar gelinebilir. Bazen

emreden gerçeklemesini irade etmedii bir eyi emredebilir, baka bir

ifadeyle, emredilenin gerçeklemesini irade etmemi olabilir. Binaena-

leyh hiç kimse Allah’n emrine kar asi olmamtr. Buradan Hz.
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Âdem’in aaca yaklamakla ilgili muhatap olduu yasaklamann mele-

in diliyle söylendiini anladk. Yasaklama kendisine vahyi ulatran

melek veya onun suretiyle söylenmi, bunun üzerine
‘Adem Rabbine asi

olmutur’221 denilmitir.
5

Bunlardan birisi de
c

O'na ancak kendinden kendisine kaçan ululuk

taslar
5

bahsidir:

Kimin ellerinin önündeysen

O’ndan O'na kaçarsn

O’ndan zuhur bulamam

Bu nedenle O’na itimat ettim

öyle demitir: ‘Kaçanlar time kaçaklarna göre tasnif edilir. Onla-

rn kaçmas zorunlu olmasayd kaçmazlard. Onlar kaçmaya zorlayan,

kaçaklar kimsedir. Çünkü kaçacak kimse olmadn bilselerdi hareket

etmez ve kaçmazlard. Kaçarken Hz. Musa merebinde mi veya Hz.

Muhammed merebinde mi olduunu örenmek istersen, gayenin ba-

langcn -balangç edat
‘

den (min)’- ve bititeki edat düünmelisin; bi-

titeki edat ise ‘e/a’ edatdr. Hz. Peygamber öyle der:
*
Allah’a kaçnz,

O’ndan size gelen bir elçiyim.’
222

Kendisn hakknda ‘Sana snrm’
der ki bu da onun emri ve duasdr. Hz. Musa’nn kaçmasn bize akta-

rrken (Hz. Musa).
‘Korktuumda ondan kaçtm5223

der. Hâlbuki Mu-

hammedi’ye öyle denilir:
cOnlardan korkmayn, benden korkun .’

224 Mu-

hammedi nezdinde hüküm gayenin bitiine ait iken Musevî nezdinde

balangcna aittir. Gerçekte gaye balangçta onun tarafndan tasavvur

edilmitir. O gaye harekete geçirten eydir. ler gayelerine göre anlam

kazanrlar ve bu nedenle var olmulardr. Allah öyle der: ‘Cinleri ve in-

sanlar bana ibadet etsinler diye yarattm
’225 Sen de gayeyi dikkate alma-

lsn! Bununa beraber gaye varlkta daha sonra ortaya çkar. Bu durum

çatnn altnda gölgelenmeyi istemeye (bunun için bina yapmaya) ben-

zer. Böyle bir gaye insan çaty yapmak için harekete geçirir. badet ya-

ratmadan sonra gerçekleirken gaye onlar varla çkartan, izhar eden

eydir. Bu itibarla gaye balangç ve ilkedir, varlkta daha sonra tezahür

etse bile tesir ve hüküm ona aittir. Bu nedenle öyle dedik: ‘Varlkta te-

sir ancak madum, yani yok olana aittir.’ Gaye de yoktur ve talep eden

onu talep edebilir. Mevcut olari bir ey irade edilemez. Demek ki leüz

yok olan gaye, yaratmay meydana getiren eydir veya Haldun yaratk-

larn izhar etmesinin sebebidir. O, eser olmakszn onu dta var et-
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memiti. Baz bilginler onu ‘illet
5
diye isimlendirirken bazlar ‘hikmet

5

diye isimlendirmilerdir. Manay anladktan sonra verilen isimde tar-

tmann gerei yoktur.’

Bunlardan birisi de ‘Açk konumak ve fslt nefsin lafzdr’ bahsi-

dir:

Emir aklda ve nefiste

Açk sözde ve fsltda yerleik

Gözümün gördüü her ey
Akl ve duyuyla idrak edilir

Onu sevk eden manay görürüm

Bu konuda tereddüde de dümem

öyle demitir: ‘Kelam nefisteki tesiri nedeniyle ‘yaralamak’ anla-

mndaki kelem'den türetilerek böyle isimlendirilmitir. Kelem duyuyla

alglanan yara demektir. Kelam ayn gerekçeyle lafz diye isimlendiril-

mitir; ‘lafz’ ise atmak demektir. Lafz neftte bulunan gizli manay iba-

re vastasyla dinleyicinin kulana ulatrr ve ‘atar’. Bu esnada konua-

nn söyledii söz hakknda gayreti ve kskançl olmamaldr; gayret

söz konusu olursa içindeki manay izhar etmez ve fsltyla söyler. Fsl-

ty ise ancak duymas amaçlanan duyabilir. Bir ey hakkndaki böyle bir

gayret, dinleyenlerin -veya her kim olursa olsun- bir ksmnn ona kar
hürmet duymamalar nedeniyle ortaya çkar. Herkesin var olan her eye

*

saygs tam olsayd, hiç kukusuz, gerçek tamamen açk olurdu. Ayn
ey yaratklara merhamette geçerlidir. Onlardan merhamet gizlenince,

duymadklar bir eye kar sayg göstermemilerdir.’

Bunlardan birisi de ‘Varlk secdededir’ bahsidir:

Hakka tam olarak uyunca biz bir olduk

nayet ile varl elde ettik hepimiz

Ortaya çkan her ikrama nail olduk

Secde halinde ulat bunlar bize

öyle demitir: ‘Yüzler secdede Rablerini görmek isterler. Yüzler

gözlerin bulunduu mahal iken gözler görmenin gerçekletii idrak

araçlardr. Böylece secdesinde O’nu talep ederler ki, kendi hakikati ba-

kmndan O’nu görebilsinler. Çünkü kul süfli ve aa olduu için aa
yön kendisine mahsustur. Bazen kul Hakk aa yön nispetinden ten-

zih eder. Buna mukabil Allah secdeyi farz klm, onu yaknlk vesilesi

yapm, eriat ipin sarktlmasyla ilgili hadiste buna dikkat çekmitir.



144 Fütûhât- Mekkiyye 1 8

Hadis, Hz. Peygamber’in ‘Bir ip sarktsaydnz Ailah’m üzerine düerdi’

aniamndaki ifadesidir. Bu ifade ipine balanmann insan Allah’a ulat-

racana dair nefis bir iarettir. Bu nedenle îbn Ata devenin aya (bir

secde eylemi tarznda) kuma gömülünce ‘an büyük Allah
5

demi, deve

de ‘an büyük Allah’ diye karlk vermitir: Devenin aya topra ee-

lerken Rabbini aramak üzere secde etmiti. Herkes kendi hakikati ve

kendi cihetinden sadece Rabbini arar. Bu itibarlaaa ve yukar yönün

Allah’a nispederi eit ve birdir, çünkü ciheder O’nu snrlamad gibi

ayn zamanda kuatamazlar da! Allah öyle der:
‘

Onlar Tevrat’ yerine

getirselerdi
5236

Kastedilenler Hz. Musa’nn ümmeddir. ‘Ve Incil’i .’
22 ' On-

lar da Hz. sa’nn ümmetidir. ‘Onlara Rablerinden indirilenleri. . .

,22s

Bunlar Kur’an ve daha önce indirilmi sayfalarn sahipleri olan ümmet-

lerdir.
‘
Üzerlerinden yerlerdi

’229
Allah’n ar ve gök üzerine istivas kas-

tedildii kadar ayn zamanda ulvi her ey kastedilir. ‘Ayaklarnn altn-

dan da...’
230 Bu da devenin topra eelerken arad ksmdr. Hz. Pey-

gamber ‘Bir ip sarktsaydnz Allah’n üzerine düerdi’ demi olsa bile

‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’231 buyrulmutur. Bütün yönler Allah için

birdir ve bn Ata bundan bihaberdi ve deve bu hususta onun üstadyd.

O halde üst ve alt Allah’a ait iken iin banda ve sonrasnda emir Al-

lah’a aittir. Bu yönüyle mekân ve mesafe nispederi O’na (eit olarak) ait

olduu gibi zaman nispetleri de O’na aittir. Gözün en hzl hareketi gö-

zün açp kapanmasdr. Bu esnada gözün sabit yldzlara ilime vaktiyle

gözün açlma vakti birdir. Hâlbuki bunlarn arasnda binlerce senede

katedilemeyecek kadar mesafe vardr. Baka bir ifadeyle yaya yürüyerek

binlerce senede katedemeyeceimiz bir mesafeyi güzümüzle bir anda

idrak ederiz.’

Bunlardan birisi de ‘(Karlk vermek anlamndaki) ceza adalete ve

ihsan terke ahiüik eder
5
bahsidir:

Adaleti zulümle bir sayarsan

Faziletin bizdeki hükmünü adalete brakrsn

Bilirsin i ve emir Hakka bal

Hakkn dili ihsann kubbesinde

öyle demitir: ‘Cezada ve karlkta fazilet ve ihsan bulunmaz ve

zaten (karlk olmad için) ihsan olmutur. Allah’n bütün vergileri

ihsandr, çünkü O’nun kulu muvaffak klmas ihsan olduu kadar amel

de ona aittir ve o amel edendir. Amele yönelik karlk bir karlk ve
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ceza olsa bile asl itibariyle lütuf ve ihsandr. Demek ki verilen karlk

amele denktir. Yoksa o karlk amel edene veya amelde vasta olana ait

deildir. Bu itibarla gerçekte amel eden (âmil) Hak’tr. Ona verdiin-

den dönen ise bu verginin kendisi için var olduu eydir. Amel zan ge-

rei ihsan kabul etmez, hâlbuki onu kabul eden biri olmaldr. Allah

ameli onun kendisinde ortaya çkü kimseye vermitir ki o da ilahi

amelin kendisinde zuhur edecei kimse demek olan kuldur. O da ilahi

verginin mahallidir, çünkü kul onunla haz alr veya bir ceza olduunda

ac duyar. Böylece karlk ve cezann mahiyeti ile onu verenin kim ve

verilenin ne olduunu örenmi oldun.'

-Bunlardan birisi de ‘Asllardaki kerem ihsann olmayna delildir’

bahsidir:

Asldahi kerem açk bir delil

Alemin Yaratc'dan (var oluunda) baki olduuna

Yaratan onu belirlerse

Tam olarak müahede edilen olur

öyle demitir: ‘Akll ve bilgili kii sadece kendisini ilgilendiren i-

le megul olan, kiidir. Bu itibarla sadece onu ilgilendiren eyler vardr.

Baka bir ifadeyle amel Allah’a izafe edildiinde durum öyleyken yara-

tlma izafe edildiinde ya amelde meru yükümlülük dikkate alnr ve-

ya alnmaz. Dikkate alnmazsa herkes ancak kendisini ilgilendiren bir

ile veya inayete mazhar olaca bir ile ilgilenir. Böyle bir durumda in-

san elde etmek veya kaçnmak üzere maksad olan bir ile ilgilenir. Yü-

kümlülüü dikkate alp yükümlü/mükellef vaktin onun için belirledii

meguliyetin dna çktnda, hiç kukusuz, kendisini ilgilendirmeyen

bir ile ilgilenmi demektir. Baka bir ifadeyle erî bir inayetin bulun-

mad ile megul olmutur. Bu nedenle rivayette ‘Kiinin Müslüman-

hmm iyi (ihsan, yani Allah’ görür gibi olan bir Müslümanlk) olmas,

kendisini ilgilendirmeyen ileri terk etmesine baldr’ denilir. slam ve-

ya Müslümanlk dinî bir hükümdür. Burada kiinin fiilinin güzelliin-

den söz edilmemitir, çünkü o, sadece terk etmenin kendisini ilgilen-

dirdii bir ii terk etmi, yapmann kendisini ilgilendirdii bir ii yap-

mtr.’

Bunlardan birisi de ‘Sadece rza ehli raz olur5
bahsidir:

Raz olan kimdir dersen:

Halden hale geçerken Haktan raz olan kii
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Haddi aar ve kendi menzilinde kalmazsa

Besinleri kendisine haram olmu biridir

öyle demitir: ‘Her kimden meydana gelirse gelsin, rza, içinde

bulunduu anda mevcut olandan daha fazlasnn da olduunu bilen için

azla yetinmekle gerçekleir. Her iki uçta da rzann bulunmas gerekir;

çünkü geride kalan nihayetsizdir. Sonsuza ulamak mümkün olmad
kadar onun varla girmesi de mümkün deildir. Hatta mevcut olsayd,

onu elde etmek umudu olmazd. Binaenaleyh raz olmak arttr. ‘Allah

onlardan razdr.’
132

Allah onlarn gayretlerini harcayarak veya gayretle-

rini harcamadan verdikleri ilerden razdr. ‘Onlar da Allah’tan raz-

dr.’233 O da Allah’n onlara vermi olduu ve varln gerektirdii ey-

lerdir. Bununla birlikte varlk bundan daha çoktur, fakat bilgi ve hikmet

galiptir. Bu nedenle ‘Diledii miktarda indirir, O kullarm gören ve onlar-

dan haberdar olandr’
23* buyrulmutur. Mükellefiyet ahiret hayatnda

kallea bile gerekli olan ey kalkmaz, ki o da mevcut olandr. nsanlar

ahirette Rableri karsnda zatî olarak ibadet ediciyken dünya hayatnda

eriata göre ibadet ederler. Allah’n özel kullar bunun dndadr. Allah

onlara dünya hayatnda ahiret hayatnn halini vermitir. Rabia el-

Adeviyve onlardan biridir.’

Bunlardan birisi de ‘Yaratlm bilmeyen Yaratan tanmaz’ bahsi-

dir:

Allah’ tamyamayz biz

Neyi yüklendiimizi bilmeden

Hakk onunla bir kez tanrsak

Bilmediimizi de öreniriz

öyle demitir: ‘Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kendini bilen

Rabbini bilmitir.’ Kendini bilmekten aciz kii Rabbini bilmekten de

acizdir. Bununla beraber bir eyi bilmek onu bilmekten acizlik anlamna

gelebilir ve bu durumda arif talep edilenin bilinemeyecek bir ey oldu-

unu anlar. Bir eyi bilmenin maksad kendisini bakasndan ayrtr-;

maktr. Bilinemez olmakla bilinen bir ey bilinenden ayrm ve farkl-

lam, bu durumda maksat gerçeklemitir. Geride bu iki ey hakkn-

daki ayrm bilmek kalmtr: Bilinmesi mümkün olmayan iki eyden

birisi ötekinden nasl farkllar? Kendimizi bilmekten' aciz isek Rabbi-

mizi bilmekten de aciziz. Peki iki acizlik arasndaki fark nedir? Yoksa

nefs Rabbinin kendisi midir? Nitekim kutsi hadiste ‘Ben kulumun
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görmesi ve duymasym’ denilmi, ardndan bürün güçler zikredilmi,

bu durum bir karkla yol açmtr. Burada yegâne ayrc özellik,

muhtaçlk olabilir. Allah senden talep ettii ii senin vesilenle yerine ge-

tirir ve var eder, Muhtaçlk da seni O’ndan talebe icbar eder. Geride de

-mümkünlerden biri ise- ayrc fark Allah’n bildirmesi kalmtr.’

Bunlardan birisi de Tuzak belirsizdir
5

bahsidir:

Allah bize ‘tuzak kuranlarn en hayrls
’

inancm o hi, tuzak bizim içindir

Farkna varrsan benimle tuzak olmaz

Bilgisizliimiz nedeniyle bize gelen gelmi

öyle demitir: ‘Belirsiz bir ey getirdin’
235

ayetinde tuzak ve mekr

kokusu bulunur. nkâr edilen ve yadrganan, inkâr edilmesi emredilen

bir itir. Fakat arkadann inkâr etmesi sebebiyle, Allah’n o ey hak-

kndaki tezkiyesinden bihaber olmutur. Bu ifade zahirde tezkiye edilen

hakkndaki bir knamadr. Unutan hatrlayncaya, gafil uyanana ve cahil

öreninceye kadar iler yürür, bilgiler gider, srlar kaybolur. Demek ki

inkârdan daha büyük tuzak ne olabilir ki? Allah’tan baka fail yoktur.

Hal böyleyken kimin karsnda ona kar inkâr yaplacaktr? Zannetti-

in üzere, Allah vastasyla inkâr edersen, mazeret beyan ederken, isti-

far ederken veya bir ey talep ederken ancak O konuur. Allah vastasy-

la konuan ise doru yoldan uzaklamaz. Böyle biri hikmetin ve sözü

ayrtrma gücünün verildii kimsedir.’

Bunlardan birisi de ‘Aynalar birbirlerini görür’ bahsidir:

Ayna bize bizdekini gösterir

Suretlerin tad bakalamay

Yaratl sebebim hakknda hayrete dütüm:

Bir menzilimiz yok bizim fakat surumuz var

öyle demitir: ‘Görürken tecelli suretleri varlklarn suretlerinde

korunur. Çünkü Allah sana dünya hayatnda surederin aynadaki yans-

mas misalini bo yere vermemitir. Allah’n verdii misal, bakan kii-

den aynaya yansyan suretler ile baka bir aynadaki surederin o aynaya

yansmasdr; söz konusu surederin az veya çok olmas durumu dei-

tirmez. Bir aynada suret gördüünde, onun baka bir aynann sureti

mi, yoksa -bir aynadan olmakszn- kendinden bir suret midir, bunu

bilmen gerekir. Sonra aynalara, onlarn itidal ve salamlklarna bakma-

lsn. Ardndan kendi varlk aynana bakman lazmdr. O aynalarn en
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düzgünü olamaz, çünkü peygamberler senden daha düzgün ve mutedil

aynadrlar. Bunun yan sra peygamberler birbirlerine göre de derece

dereceyken onlarn aynalarnn da derece derece olmas gerekir. En üs-

tün ve düzgün ayna Hz. Peygamberin aynasdr. Allah onun aynasna

olabilecek en mükemmel surette tecelli etmitir. Sen de Hz. Mham-
med’in aynasna tecelli eden Hakk görmeye çal ki belki o tecelli senin

aynana da yansr, O’nu Muhammed’in gözüyle ve Muhammedi surette

görebilirsin. O’nu kendi suretinde görme! Bir adan ‘Ben Allah’ gör-

düm, bu görmek Ebu Yezid’i görmemi manasz kld’ dediinde, dieri

öyle demitir: ‘Ebu Yezid’i bir kere görmek Allah’ bin kere görmekten

hayrldr.’ Müstanilikten söz eden adam Ebu Yezid’i gördüünde öl-

mü. Onun durumu Ebu Yezid’e bildirilince öyle demitir: ‘Allah ona

kendi ölçüünce tecelli eder. Bizi gördüünde Hak ona bize göre tecelli

etmi, buna güç yetirememi, hemen ölmütür.’ Bu hikâye mehurdur

ve bu durum iaret ettiimizin ayndr.’

Bunlardan birisi de ‘Çiçekler bakanlara aittir’ bahsidir:

Yeryüzünün çiçei bir fitne

Yeryüzü ahalisini hükümleri kuatr

Onu idrak etmek de fitne

drak edilen O’nun alameti

öyle demitir: ‘Gözlerin en güzel nimeti bahçedeki çiçeklerdir.

Ayette
‘

Yeryüzündeki her eyi onun süsü yaptk
’236

denilir. Yeryüzündeki

en güzel ziynet ve süs Allah adamlardr (ricaluilah). Sen de kendilerin-

den olabilmek üzere, Allah adamlarn klavuz edinmelisin. Arz/toprak

olduun sürece, çiçeklerin ziynetinin bulunduu bir mahalsin. Onlar

maksad tekil eden meyvenin delilleridir ve bu sayede hayat ona yaylr.

Meyve hayvani ve duyusal besin demektir. Arz oluun kendi makamn-
da ve yerinde bulunurken, bir de gök haline gelirsen, bu durum kemal

demektir. Allah adamlarnn bir ksm kendi arzmm varln ifna eder.

Bu durum ‘Yeryüzünün üzerindeki herkes fanidir
’237

ayetinde belirtilir.

Böylelikle arif insan yeryüzünün zahirinden/srtndan batnna/bâtmma

ve içine intikal eder, yoksa ondan tamamen uzaklamaz. Aksine onun

manasn hakka’l-yakîn bir ekilde idrak eder. Zaten de böyle olmaldr.

Bîr gök haline geldiinde ise bu kez nurlarn, yani yldzlarn klarnn
çiçeklerinin bulunduu mahal olursun. Onlar bilgi hayat anlamndaki

manevi hayat gösteren eylerdir.’
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Bunlardan birisi de ‘Bazen fitne gizlenmedir
1

bahsidir:

Korunmu kii kendi fitnesinde gizlenir

Onu koruyan cennetinde saklar

Düman oklar saknr ondan

Arif de cennette böyledir

öyle demitir: ‘Hiç kukusuz fime cennet, yani örtü demektir.

Fime bulunduunda zatnn kendisine dönecei iten ve eyden seni

perdeler ve örter. Çünkü fime vaktinde senden neyin gelecei hususun-

da Hakkn gözü sana yönelmitir. Nefsine tam hakim oluncaya kadar,

imtihan etme ve snama! Güçlerini kendine ait klp iin kendinde bu-

lunduu durum ile arana perde çekme ki, bu fitnenin senden çkard
eyi görebilesin. Bir insan böyle bir açmazdan kurtulmak isterse, fitne-

den önce üzerinde bulunduu asla bakmaldr. Allah seni o asla çevir-

mitir. Bu durum ‘

insan daha önce bir ey deilken kendisini yarattmz
hatrlamaz m?238

ayetinde belirtilir. Allah’n karsndaki haline bakma-

lsn! Hak karsnda bulunurken var olan bir ey deilsin. Varlk eyli-

inde de O’nun karsnda bu hükümde bulunmalsn. Buna sadece ilahi

hitabn gerektirdii eyleri ekleyebüirsin, öyleyse hitabn snrnda dur.’

Bunlardan birisi de ‘Hyanete hainlik eden emanete de hainlik eder
5

bahsidir:

Ey izzetinde perdelenmi olan!

Hain kiiye kisvesinden bakma

Srrn tuza onun yaratlnda

zzeti hakknda bir hainlik

öyle demitir: ‘Bu sr Allah ehli olan temyiz ve muhasebe ehlinin

gafil kald bir sr iken bu makama ulamayan Allah ehlinin durumu ne

olabilir ki? öyle ki, hainlie ancak emaneti yerine getirmekle hyanet

edebilirsin. Baka bir ifadeyle emaneti ehline verirken -hain olmadn
zannederken- hain olursun. Çünkü hainlik de kendi hükmünü senden

talep eder ve onun hükmü herkese iler. Kur’an’n ifadesine göre, insan

hiç kukusuz emanetin taycsdr. Onu yerine getirirse hainlie hain-

lik ederken yerine getirmezse emanete hainlik etmi olur. Hainlik bir

emanettir, sen de onu ehline ulatr, gerçek bir ehli varsa o emanetten

kurtul; ehli yoksa emanet deildir. Bilmelisin ki, bu iten kurtulmak

Hakk müahede etmekle mümkündür. Yani O’nun senin duyman,

görmen ve dier bütün güçlerin olduunu müahede etmen lazmdr.
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Bu durumda verilecek bir emanet yoktur. Çünkü sen bütün olursun.

Demek ki hainlik olmad gibi hainlik edilecek veya emanetin verilece-

i biri de yoktur/

Bunlardan birisi de ‘Uzaklamak, uzaklamaktr’ bahsidir:

Uzaklamaya meyleden kimsenin düsturu ihsandr

Bize meyleden bizim kymetimiz

Nereye dönersen O’na bak

Korkuyla ve sevgiyle O'nu bulursun

öyle demitir: ‘Konuanlar arasmda uzlamayla tespit edilmi la-

fzlardaki farkllk nedeniyle hükümler deimi, farkllamtr. Bunun-

la birlikte mana bir iken fail tek deildir. Hakszlk meyil olduu kadar

adalet de meyil demektir. Bâtla meyletmek zulüm iken Hakka yönel-

mek adalettir. Fakat her ikisi de meyildir. Öte yandan hanif dini Hakka

yönelmek demekken zulüm de Hakkn olmayna yönelmektir. Meyil

olmas itibaryla her ikisi de birdir, aralarndaki yegâne fark yoldur. Bu

nedenle Allah ‘iki yol’ tabirini kullanmtr. Bunlardan her birisi bir me-

yil olunca hakszlk ve zulüm eytana yönelmek olmutur. Ayn ey ada-

let, erilik ve uzaklamak gibi kelimelerde de geçerlidir. Her meyil ey-

tana yönelmektir. Bilindii gibi bâtl yokluktur ve o yokluk varln

mukabilidir. O halde Hak ile didien ve çekien sadece bâtldr. Fakat

ilahi gayret bunu ikrar etmemi, hüküm vererek öyle buyurmutur:

‘Bütün i O’na döner’
2™

Burada Allah bâtla meyli kendisine döndürmü,

meyli bâtldan alarak onu hakka çevirmitir.’

Bunlardan birisi de ‘Günein batnda nefsin ölümü vardr’ bahsi-

dir:

Günein bat nefsin ölümüdür

Topraa girmia bakiniz

0 ruh Allah’n bizdeki ruhudur

Üfleme esnasnda geri dönmeye balar

Kendisinden çkt ecele doru döner

Dönerken ve giderken acele eder

öyle demitir: TSIefs tpk güne gibi Allah’a izafe edilen ruhtan

üfleme yoluyla doar ve bedende batar. Böylece havay karartr ve öyle

denilir: ‘Gece geldi, gün döndü.’ Nefsin ölümü onun bedende bulun-

masyken bedenin hayat nefsin onda bulunmasdr. O günein batt
yerden dogmas kaçnlmazdr. O gün ‘Kiiye iman fayda vermez...’

240
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1

denilen gündür. Çünkü yükümlülük zaman gitmi, o kii için ortadan

kalkmtr. Bu itibarla günein batt yerden domas nefsin hayat

demekken, bu, bedenin ölümü demektir. Bu nedenle insan ölünce ame-

li kesilir, çünkü hitap bu bütüne ve toplama (beden ile ruha) yöneliktir.

Onun ölümünde hayat varken hayatnda da ölümü vardr. Böylece

onun ii ve durumu birbirine girer, karr. Çünkü kendisini yaratann

suretindedir. el-Kebir nerede, el-Mütekebbir nerede! el-Ali nerede, el-

Müteali nerede! Hâlbuki Hak Haktr. Mertebeler O’nun hakknda hü-

küm vermi, Allah hükme konu olmutur. Bu durum yeterli bir açkla-

madr (fhi-ma-fh).’

Bunlardan birisi de ‘Dünyann süsü rüyadr* bahsidir:

insanlar deersiz uyku içindedir

Öldüklerinde kalkarlar o rüyadan

Gözlerimiz gördüünde

Uykumuzda ortaya çkan rüyadr

öyle demitir: ‘nsan dünya hayatnda bir rüyadadr ve bu nedenle

rüyann tabir edilmesi emredilmitir. Rüya bazen insanlar uykudayken

de uykuda tabir edilebilir. Öldüklerinde uyanrlar. Peygamberin diliyle

duyu ‘hayal’ olarak ifade edilmiken duyulur olan tahayyül edilen diye

ifade edilmitir. Böyleyken neye güvenilecek? Kesin hüküm veren akl

ve bilgi sahibi, uyankken duyu ve duyuluru idrak ettiini söyler; uyu-

duunda ise hayal ve tahayyül sahibi olduunu belirtir. Kendisinden

saadet yolunu örendiin kimse, yani Hz. Peygamber ise uyank ve u-

urlu zannettiin esnada da uyuduunu beyan buyurdu. Dünyada uya-

nkken de uyku halindeysen, o zaman içinde bulunduun her ey ha-

yaldir. Baka bir ifadeyle her durumun baka bir manaya sahiptir ve

(tabir ile bu anlamn bulunmas gerekir). Her ey gördüünden baka-

dr. Sahih uyankln ile hayalin bulunmad sahih duyu ancak ahiret

hayatnda olabilir. Bunu örendiinde, kerametlerin bakanlarn gözün-

deki hayaller olduklarn ileri sürme, sakn! Bilmelisin ki, i gözle .gör-

düün ekildedir. Bu itibarla gözün gördüünün bir bâtn yoktur,

gördüündür. Bnu anlamalsn! Doru yol Allah’a ular.’

Bunlardan birisi de ‘Topal üzerinde sorumluluk yoktur’ bahsidir:

Dilersen baki olann srlarm örenirsin

Onu kabul eden dercedilmi
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Vahyinde bildirdii üzere davranman gerekir

Topaln ve bîçarenin bir sorumluluu yok

irade edilen sadece kendisinde bulunan afettir

Yoksa topall irade etmemitir

öyle demitir: ‘Biçare üzerinde sorumluluk olmadna göre, bu

itibarla bütün âlem çaresizdir. Basiret gözünü Allah’n açt biri için

hiçbir ey üzerinde sorumluluk yoktur. Bu nedenle ‘Alem rahmete va-

racaktr’ dedik. Bununla beraber âiemdekiier atete kalabilir, onun ehli

olabilirler. ‘Kör üzerinde sorumluluk yoktur, hasta üzerinde sorumluluk

yoktur .’
241 Âlemde bunlar vardr ve sadece çaresiz olan vardr. Allah o

kiilerden sorumluluu baka bir güçlükle kaldrmtr, çünkü kendisin-

den baka bir ey yoktur. Sen de yoksun. Hasta ise O’na yönelen de-

mektir. O’ndan baka kendisine yönelmenin mümkün olaca varlk

yoktur. Ayette geçen ‘âmâ’ -Allah’tan deil- bakalarn görmeyecek e-

kilde körlemi kiidir. O’na kar kör olmak mümkün deildir, sadece

Allah vardr. Bu nitelikteki kimselerden yükümlülük, üzerinde bulun-

duklar zorluk nedeniyle kalkmtr. Çünkü onlardan her birisini ‘zorda

kalan’ diye isimlendirdik. Onun hali kendisinden ayrlmay talep eder.

Bu talep bir açdan imkânszdr. Demek ki bütün âlem âmâ, topal ve

hastadr.’

Bunlardan birisi de ‘Gölgedeki benzer’ bahsidir:

Benzer gölgede
; klar izhar eder onu

Karsnda bulunan eyle aydnlatr

Yandan kendisine gelince kuatr onu

Bazen yok eder, bazen tasvir eder

öyle demitir: ‘ahslarn gölgeleri onlarn ekilleridir, dolaysyla

benzerleridir. Onlar -ahslar secde ettii için- secde ederler. ahslarn

karsnda bulunan k olmasayd, gölgeler ortaya çkmazd. Bir lda
ahstan gölgenin ortaya çkmas,n belirli bir yerde snrl kalmasn

gerektirir. ahsa göre baka bir yerdedir ve bu durumda gölge or-

taya çkar. Allah gölgeleri ahslardan klar vastasyla çkartr. Bu du-

rum snrl inanç klar hakknda verilmi misaldir. Her inanç sahibi

kendi deliliyle snrldr. Allah senden O’nun karsnda bir gölge gibi

olman irade etti. Senin gölgen icra ettiin ilerde sana itiraz etmez, sen

de Allah’n senin hakkmdaki tasarruflarn teslimiyet ve kabulle karda-

malsn. Bu benzetmeyle Allah senin hareketinin O’nun seni hareket et-



Otuz Beinci Sifir 153

tirmesinden kaynaklandna dikkatini çektii kadar duruun da öyledir.

Gölge hiçbir kiiyi hareket ettiremeyecei gibi sen de Allah’n karsn-

da öyle olmalsn. Gerçek gördüün gibidir, sana tesir eden Allah’tr.

Bu delil gerçei kefedip zevk yoluyla örenen adna delilin ta kendisi-

dir.’

Bunlardan birisi de ‘Bir eyi kendi tavrna ilhak eden kimse onu

hakkyla takdir etmitir’ bahsidir:

Varlklarn hizmet ettii hakim

Eyay yerli yerine yerletirendir

Suretiyle her göz sahibine görünür

Onlar indiren Haktr deme!

öyle demitir: ‘Bir ey kendi hakikatinin dna çkmaz. Böyle bir

ey mümkün deildir. Bunu istersen, bilgisizlikle ve cehaletle nitelenmi

olursun.’ öyle demitir: ‘Menziline yerletirdiin birisinin deerini

hakkyla örenmi olursun. Onun ardnda hiç kimse için amaç ve gaye

yoktur.’ öyle demitir: ‘Bir eyin cinsi varsa, onun hakknda cinsiyle

hüküm verirsin; türü olursa cinsinin hükmüyle birlikte ayrmasn sa-

layan tür hükmüyle onun hakknda hüküm verirsin ve bu durumda bir

ey iki hüküm sahibidir. ahs olduunda ise hem içerdii cins hük-

müyle, hem içerdii türün hükmüyle, hem de özel ahsiyetinin hakika-

tine göre hüküm vermelisin. Bu durumda o ey üç hüküm sahibidir.

teklie doru yaklatkça, hükümler çoalr. Hak birdir, O’nun isimleri

sayszdr. Çok olsayd, zatî isimleri kendi aralarnda bölünmü olurdu.

Hâlbuki cins çok, hükmü birdir.’

Bunlardan birisi de udur:

iyi düünürse, tayinde ve haberde,

Akl taklit eden ortak hiç kukusuz ki mevcut

Hakim her hadisede bunu bildirmi

i az veya çok olsun, bütün hadiselerde

Açk ve Gizli irk

irkin bir ksm açk, kapallk yok onda

Bir ksm gizli, bilirsin onu

Gizlenir sonra ortaya çkar

Onu gizleyen de izhar eder
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öyle demitir: ‘Açk irk, filinin bir araçla meydana getirdii irk

iken gizli irk aletle yaplabilecek bir konuda alete ve araca güvenmek

demektir. Bu itibarla herkes müriktir. Çünkü herkes bilgi sahibidir ve

irki ancak bilgi meydana getirir, bilgiyi ise Hak talep eder. Bu yönüyle

bilgi Hak’tr. Kastedilen bilgidir. Onlarn çou Allah’a irk koarak

iman ederler. Allah’ bilenler çok olsa bile, müminlerden bir grubu irk-

te brakmtr. Fakat irkin içinde bulunduklarn bilmezler. çinde bu-

lunduklar irke dair bilgileri olmad için Allah onlar irke nispet et-

memitir. Onlar bunun farknda deillerdir. Bu da gizli-ilahi tuzan
parçasdr. Bu durum ‘

Biz bir tuzak kurduk, onlar farknda deildir .

’

213

ayetinde belirtilir.’ öyle demitir: ‘Burada irk derken kastedilen Allah

karsnda ikinci ilah kabuldür. Öyle bir davran tam cehalettir, çünkü

baka ilah yoktur; ister mürik olsun ister olmasn, herkese göre tek ilah

vardr.’

Bunlardan birisi de ‘Ayederden yüz çevirmek en büyük afettir’ bah-

sidir:

' \

Acizlik düünürken ayederden yüz çevirmek

Ayet ve surelerdeki mucizeler gibi

Onlar düün, belki hakikaderini anlarsn

insanlar dünyada büyük bir tehlike üzerinde

öyle demitir: ‘Sen nefislerini ayeder nedeniyle (günahlardan) çe-

virenlerden ol, ayederden yüz çeviren olma! Onlardan yüz çevirenler

nefisleriyle perdelenmi, nefislerine sahip olmadklar özellikleri nispet

etmi kimselerdir. Öyle insanlar ayetieri görmekten körlemi, afeder

kendilerine yerlemi, kuruntular ortaya çkmtr. Nefsi nedeniyle ayet-

ten yüz çeviren kii, delilin medlulden farkl olduunu bilir. Öyle biri

zt ve mukabil olandan kaçmtr. Delili inceleyen kii onu inceler, ken-

dinde elde ettii eyden kaçar. Keif ve vecd ehli medlulü inceler. Fakat

bu inceleme -medlul olmas itibaryla deil- mehud, yani görülen ol-

mas itibaryla yaplr. Onlar eyaya Allah’n emriyle kendisinden var

olmalar bakmndan bakarlar. Bütün eya Allah’tan O’nn emriyle var

olmutur. O halde emir zatî varla bitimem itir. Keif bilgisi olmayan

veya düüncesi karklktan kurtulmam kimse için durum farkldr.

Emir gelmitir. Emir O’nn kelam, kelam ise zatdr.’

Bunlardan birisi de ‘Ölmezden önce ölen yükselir’ bahsidir:
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Vikaye nun’u himaye eder, her daim kendi fiilini

Bakalamadan, afetten ve zararlardan

Onu deitirme veya eksiltme

Bulunduu suret ortadan kalkmasn

öyle demitir: ‘Vikaye, yani koruyucular, koruduklar ile kendi-

sinden korunan arasnda perde olunca, koruduklar eye etkilenecek bir

dereceden yükselmeyi, uzaklamay ve tesirin hükmünden korunmay

vermilerdir. Böyleee âlemlerden müstanilik özelliine yükselir, baka

bir eye deil! Çünkü baz yerlerde -tesir etmek üzere- bizimle Allah

arasnda ortaklk gerçeklemitir. Bu durum ‘Banc dua ettiinde, duasna

karlk veririm’
2**

ayetinde belirtilir. Allah’n istek nedeniyle kullarna

karlk vermesi, (kulun kendisinde) bir tesiri ve etkisi demektir. Hâl-

buki âlemlerden müstaniyken böyle bir durum söz konusu deildir.

Vikaye nun’u ile korunan (ben zamiri) buradan zenginlik, yani ‘müs-

tanilikten müstanilik’ makamna ular. Bu durum, Hak kendisine

nispet edilen sfatlarn ayns olunca gerçekleebilir. Allah'n sfadarn-

dan birisi de herhangi bir eyden müstaniliktir. Allah -kendinden de-

il- âlemlerden müstanidir. Bu tanma göre yükselme ve terakki ger-

çekleir.’

Bunlardan birisi de ‘Organlarnn aleyhinde ahitlik ettii birinin

kabahatleri çoalr’ bahsidir:

Kii kendiyle snrl

Hiçbir ey gizli kalmaz ona

Bazen izhar eder, bazen gizler om
Bu kadar da yeter ona

öyle demitir: ‘En çok hüsrana urayan kii, hakknda ahit bulu-

nan kimseyken en mutlu insan kendi lehinde ahitlik eden biridir. Öyle

biri iki tarafta da mutluluk ve bedbahtlkta öne geçmitir.
‘
Onlar kendi-

leri hakknda kâfir olmalar hususunda ahitlik etmilerdir.’
244

Onlar ahit-

likleriyle kendilerini bedbaht edenlerdir. Hakknda organlarnn ahit

olduu kimseye gelirsek, onun kabahati, organlarnn ahitlii nedeniy-

le çoalmaz. Oun kabahati acizlii ve ahitlik esnasnda kendini nasl

savunacau bileneyiinden kaynaklanr. Bu konuma sadece bir yo-

rum ve imkân olarak ahitlik diye isimlendirilmitir. Çünkü organlar

bilfiil ahitlik ederler, yoksa hüküm itibaryla ahitlik etmezler. Onlar

eriatta belirlenmi itaat ile günah tefrik edemezler ki! Onlar zat gere-
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i -emirle deil- itaat edenlerdir. Bu durumda hüküm Allah’a aittir. Al-

lah ise -organlarn konumas olmakszn- kendiliinden hükmü verir.

te burada alim olan bakasndan ayrr.’

Bunlardan birisi de ‘Gizli rahmette emniyetin ortaya çkmas’ bah-

sidir:

Kulun temenni ettii ona ait deil

Onu yaratm Allah’a aittir

Bu nitelikteki kiiye fetâ denilir

Onun deeri benzerlerinden hat be kat üstün

öyle demitir: nsann en haz ald ey, ortan bulunmad
nimettir. Filozoflar -kendisinde ortak bulunmad için- kemalle sevinip

mudu olmann hazzn sadece Allah’a nispet etmilerdir. Herhangi bir

ite ortan bulunmayndan daha büyük ve deerli bir haz olamaz. En

büyük haz kendine mahsus olmaktr. Allah
c
O’nun benzeri bir ey yok-

tur
’245

der. Bu, gizli rahmet dernektir. Onun ‘gizli’ diye isimlendirilme-

sinin nedeni ortann bulunmaydr; onu sahibi ile gizliyi ve daha

gizliyi bilen bilebilir. Allah'n böyle bir rahmeti bilmesi onun gizli ol-

masn engellemez. Çünkü burada gizlilik -Allah’tan deil- varlklardan

gizliliktir. Allah’a yeryüzünde veya gökte hiçbir ey gizli kalmaz. O’na

kendisi de gizli kalmaz. nsann kendini bilmeyii alacak bir itir. Arif

kendini nasl bilmez ki? Üstelik onu bilmediini de bilir.’

Bunlardan birisi de ‘Korkan alim karanln bürüdüü gecedir’

halisidir:

Korku alimlerin nitelii

Onlar Allah’n katndaki hakimler

Söylediim eyi bilmeyen

Alimler hakknda söylediim bu sözü

Doru yolu bulamaz hiçbir zaman
'

Körlük içinde kalr durur

öyle demitir: ‘Karanlk (bâtn anlamnda) cinsel iliki, o da örtü

ve gizlenmek demektir. Bu nedenle nikâh ve cinsel iliki sr diye ifade

edilmitir. Onu örtündüünde zat gerei kendisini örtüp nefsiyle onu

perdeledii için, yük yüklenmi, bu durumda erkek kadnn kadn da

erkein elbisesi haline gelmitir. ‘Kadnlar sizin için elbise, sz de onlar

için elbisesiniz.’
246

Alim bilgisi her eye üfiz eden demektir. Bilginin

her eye nüfiz etmesiyle de onlar kuatr, ana konulardan hiçbiri bilgi-
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sinin dna çkmaz. Böyle bir durumda her ey, alimin elbisesi haline

gelirken o da her eyin elbisesi haline gelir. nsann böyle bir hale ula-

mas kalbinin Hakkn evi olmasna baldr. Varlyla Hakk kalbine

yerletirdiinde kul bütün güçleriyle O’nu giyinmi ve kuanmtr.

Hak cami, yani (bütün isimleri kendinde) toplayc varlk iken O’nun

bilgisi de Haktan baka deildir. Bu durumda Hak her eyi bilir. Bildi-

inde kuatm, kuattnda giyinmi, giydiinden her ey O’ndan et-

kilenmi olurken O’ndan etkilenen de kendisini kuatan ve örten bir ‘e’

ve ‘ehil’ haline gelir.’

Bunlardan birisi de ‘Dinden çkmak mülhitlerin düsturudur’ bahsi-

dir:

Zannetme ki dinden çkan kii

Bildiini gerçekte biliyor

O toplayc olan Hak
Duyduu her sözle hüküm verir

Söyledii sözü doru söyler

Aklettiini doru düünür

öyle demitir: ‘Din karlk ve ceza demektir. Kii ceza, yani kar-

lk (anlamndaki dinden) ayrlarak zorunlu kulluk demek olan ubûdet

üzere amele yönelmez. Zorunlu kullukta ibadet -ahiretteki ibadet gibi-

Hakkn zat için yaplr. Miilhit (bu anlamyla) insanlarn arasnda mül-

hit iken rabbinin katmda muvahhid, yani birleyendir. Öyle biri Rabbi-

ne ibadet ederken illet, sebep ve amillerden kendini kurtarmtr. Böyle

bir ilhad övülen ilhaddr. Onun ilhad diye isimlendirilmesinin sebebi,

‘amelden emre yönelmek’ anlamna sahip olmasdr. Bu haldeki birinin,

ibadetinde Hakkn amelleri kendisinde yaratma emrini duyup müahe-

de etmesi gerekir. Bunlar Allah’n yapmasn emrettii emir ve ilerdir.

Kii amellerin eriatta belirlenmi emir ve yasaklara muvafk bir tarzda

ve Allah’n emriyle kendisinde olutuklarm görür, Hakkn ‘var etme’

emrini iitir. Bu nitelie sahip olmazsa bölüme balk yaptmz ve

‘dinden çkmak (ilhad) mülhidin düsturudur5

dediklerimizden biri de-

ildir. Bu makam sahibi kendini böyle tanr, onu bilkuvve olarak al-

maz.’

Bunlardan birisi de ‘Sadece kendini mertebeye tahsis eden kii yo-

kuu çkabilir
5

bahsidir:
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Çetin i arama, bu i kolay

Hak her eyi kolaylatrm

insan karsnda varlk hayr ve iyilik

Emirde serbest kaldktan sonra hayrete düer

Allah onu öldürür, sonra kabre yerletirir

Sonra diledii bir vakit ortaya çkartr

öyle demitir: ‘Allah olmakszn ‘ben ilahm’ diyen biri, hiç kuku-

suz 'Allah olmakszn’ demekle cahil olmutur, yoksa sadece ‘ben ila-

hm’ demekle cahil olmamtr. Daha dorusu her iki söz nedeniyle bir-

den cahil olmutur. Burada ‘Allah olmakszn’ diyerek bakasnn varl-n ispat etmitir. Kul Hak vastasyla konutuunda ve Hak onun ko-

numa (gücüyken) ‘ben ilahm’ diyen kul deil, O’dur. Hak vastasyla

konuurken kul ‘Allah olmakszn’ demeye ihtiyaç duymaz. Kul hiçbir

zaman Rab olmayaca gibi bilhassa böyle bir zevkte Rablik kokusu

onda bulunmaz. ‘Allah Meryemolu Mesih’tir diyenler kâfirdir.’
247

Onlar

‘Merycmoglu’ demi, onu oul olmakla nitelemilerdir. ‘Allah’n olu’

deselerdi bu de söz bütünüyle yanl olaca gibi sözü söyleyenler de

kâfir olacakn. Buna mukabil ‘Allah (veya) Mesih; hangisiyle dua eder-

seniz’ diyerek -ayette Rahman ismi hakknda geçtii üzere- sadece bu

ismi mertebeye tahsis etmemi, bu nedenle de irk de komam olur-

lard. Allah bir ilahtr.’

Bunlardan birisi de ‘Babasndan bakasna ait olduunu iddia eden

veya efendisinden bakasna balanan köle’ bahsidir:

Kukusuz yalanla övünen bulunduu her yerde knanm
Yanl bile olsa yalanla izzete erer

Allah güzelletirmi, itidal vermi ona

Bütün yaratklardan ayr, insan diye düzenlemi onu

Allah onu kudretinden izhar etmi

Böyle olmasayd var olan hiçbir ey olmazd

Nefsimin yaratl gayesinden baka arzum olsayd

Yaratklar içinde iyi biri olmazdm

öyle demitir: ‘Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Babasndan baka- .

snn babas olduunu iddia eden veya efendisinden bakasna sman
köleye Allah lanet etsin. Yani Allah’tan uzak olsun. nsann yegâne

efendisi Allah’tr ve bunun için Hz. Peygamber herhangi birimize köle-

sine hitap ederken ‘kulum’ veya ‘kölem’ demeyi yasaklamtr; bunun
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yerine ‘cariyem’ veya ‘gdam’ diyebilir. Hz. Peygamber bize efendimiz

olan birisine ‘rabbimiz’ diye hitab da yasaklamtr. Buradaki ilahi gay-

rete ve bunu ortaya çkartan hakikatlere bakmalsn. Babasndan baka-

snn babas olduunu iddia eden lanetlenmitir. Yani domu olduu

asldan onu uzaklatrmtr. Oul kan ba yoluyla doana verilen bir

isim iken evlat edinme yoluyla olana da denilebilse bile, hiç kukusuz

Allah'n sözü daha uygundur. ‘Onlar babalarna nispet ediniz, böyle

yapmak Allah katnda daha dorudur.’
248

lahi gayretin hüküm vererek

‘çocuk yataa aittir’ dediinden tereddüde kaplmayz. Baka bir ifadey-

le yatak sahibi reddetmedii sürece, çocuk yataa aittir. Binaenaleyh ev-

latlk yoluyla oulluk seçim ve mertebeyle ilgilidir ve (bunun için Allah

hakknda kullanrken) ‘oul’ lafz yasaklanm bir sözdür. Bununla be-

raberu ayette ‘evlat edinme’ kokusu ve izi yer alr.
‘
Allah çocuk edinmi

olsayd, yarattklarndan dilediini seçerdi’
2*9

Ayetin devamnda ‘Allah bir

ve kahhardr’250 denilir ki, seçimde bir belirsizlik vardr. Seçilen kimdir?

Bazen seçilme derken ilahi teveccühün -görenin gözünde- beeri surette

ortaya çkmasyla, çocuun meydana geldii mahal kastedile bilir. Misal

olarak Hz. Meryem’e yakkl bir erkek suretinde gözüken Cebrail’i ve-

rebiliriz. Hz. Meryem Cebrail’e ‘Senden Rahmat’a snrm’251
demiti.

Burada bir sr vardr ki onu aratrmalsn: Cebrail kendisine ‘Ben Rab-

binin elçisiyim’
2*2

, yani sana geldim demi ve eklemitir: ‘Temiz bir olan

vereyim diye...’
25 *

Hz. Meryem iffetini korumu olduu için Cebrail ona

Allah'n emrinden bir ruh üflemi ve bu çocuk kendisine nispet edilmi-

tir. Bu nedenle Hristiyanlar ‘Mesih Allah'n oludur3

demilerdir. Allah

canlarn alsn! Ne kötü de hüküm veriyorlar. Bazen de ‘seçim’ derken

evlatlk kastedilir. Ayette Allah’n neyi kastettiini en iyi kendisi bilir.

Hepsini mi kastetmitir veya onlardan birisini m kastetmitir?’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Salam ipe sarlan kii

Takva sahibi imam ve efendidir

Vahiy getirirken Ruh haber verdi ondan:

Saadete ermi, artk bedbaht olmaz

öyle demitir: ‘p mevhum bir çizginin ikiye ayrd iki farazi iki

ucu olan bir dairedir. Bu itibarla salam ip iki ucu itibaryla sen ve

O’sun. Varlk senin ile Allah arasnda taksim edilmi, çünkü varlk, Rab

ile kul arasnda taksim edilmitir. Kadim Rab iken, hadis ve zamanl
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kuldur; varlk bizi birletiren bir durumdur, ‘Namaz kendimle kulum

arasnda ikiye böldüm, yars benim, yars kulumundur.’ Bu bir açdan

kopabilecek iptir, çünkü yükümlülük nizamnn bozulmas ve yap üze-

rinde ia edilmi namazn ortadan kalkmas gerekir. Onun kalkmasy-

la, geride yokluun ve varln halinde balanm olduun ‘zatî yaratl

namaz’ kalr. O hiçbir zaman kopmayacak ‘salam ip’ demektir. O ipe

sarlmalsn, O’nu kendinle tek veya çift yapmamalsn: Sen sensin, O
da O’dur.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Her nerede olursa zekât bereket demek

zzet kazandran akl ve zekâ gibi

Her halde görürsün onu

Dilediini süslemi ve güzelletirmi iken

öyle demitir: ‘Zekât gelimek ve çoalmak anlamndaki zekâ-

ye^ku’dan türetilmitir. Faiz anlamndaki riba haram iken zekât da bir

tür ‘riba’dr (bereketlenmek). Zekât bereket ve çoalmann el deitir-

dii durumlarda ortaya çkar. Ölü eti haramdr, çünkü temiz bir ekilde

kesilmemitir. Bununla beraber riba karsnda zekât ne ise ölü eti kar-

snda besmeleyle kesilmi msml hayvan eti de öyledir: Zekât ile ms-

ml olarak kesilen hayvann ortak paydas temizliktir. Zekât mallarn bir

ksmnn temizlenmesiyken msml etmek de hayvanlarn bir ksmnn
temizlenmesidir. Aralarmdaki uzak payda da kendisini alan için meyda-

na gelen fazlalk ve berekettir. ‘Onu tezkiye eden felaha ermitir.’
254 Yani

onu bereketlendirmi, temizlemitir. Allah nefsin gücü olmakszn be-

reket tezahür etmez. Sehl b. Abdullah öyle demitir: ‘Besin ve gda Al-

lah’tr.’ Sehl bu sözünü ‘besin nedir’ diye sorulunca söylemitir. Ardn-

dan ‘biz bedenlerin besininden soruyoruz’ denilince, öyle demi: ‘Be-

denlerden size ne? Evi sahibine brakn, dilerse imar eder, dilerse tahrip

eder.’ Bir rivayette öyle denilir: ‘man müminin kalbinde bereketlenir-

ken mümin ancak bir müminle bereketlenir.? Çünkü mümin için dier

mümin birbirini tutan binann tulalar mesabesindedir. Duvar tulala-

rn birbirine eklenmesiyle güçlenip ina edilirken mümin de dier mü-

minlerin vastasyla yücelir. Bu itibarla el-Mü’min Allah'n isimlerin-

dcdir.’
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Bunlardan birisi deu bahistir:

Her ie dalmak

Varlkta bir körlük

içinde bulunduunda

izzet ve inayetle basiretli olursun

Allah'n Nimetlerine Dalmak Körlüktür

öyle demitir: ‘Sen ayetin kendisi olunca, delili olduun kimseye

en yakn ey bizzat kendin olursun. Ayete daldnda ise -delil deil- de-

lilden hareket eden kii olur, (Allah’a) ayet olmaktan uzaklarsn. Baka

bir ifadeyle maksattan uzaklam, perdelenmi olur, körlükte kalrsn.

Kendine derin bir ekilde dalmamalsn, keif üzere zatna bakp kimin-

le irtibatl olduunu görmelisin. rtibatl olduun ayetin medlulüdür!

O seni inceleyen yabanc için kendisine ayet ve delildir, yoksa kendine

bir ayet olsan büe (gerçekte) kendin için ayet ve delil deilsin. Allah

öyle der:
‘

Ayetlerimize dalanlar gördüünde onlardan yüz çevir .’255 Bu

ifade güzel bir iaret, yeterli bir öüttür. Onlar baka bir söze geçinceye

kadar kendilerinden yüz çevirmek gerekir. Allah ayetleri kendisine izafe

etmitir. O ayetlere dalarsan kendinden baka bir cihete geçmi olur-

sun. Hâlbuki iin dorusu senin de O’nun da bulunmasdr: sen O’na,

O da sana aittir. Yoksa O kendisi için deildir. Öyle olsayd seni niçin

yararm olsun ki? Ya da sen kendin için yaratlm deilsin ki? Bunu

bilmelisin.’

Bunlardan birisi deu bahistir:

Kaza ve kader altnda sakin kalan kii

Rza mertebesine ulam kiidir

Her eyi güzellik olarak kuatm
iin srr kendisinden gizi deil, yoksa

Kaza altnda sakin olmak

Bazen rzadan kaynaklanmazd

öyle demitir: ‘Allah’n kazas altnda sakin ve dingin duran' her-

kes, hakkmdaki kaderden raz olmaz. Bazen sakin kalan, gafleti veya ha-

riçten baka bir nedenle ezilmi vü mecbur olmuken sakin durabilir;

ezilme ve zorlanma kalktnda, daha önce rzadan olduunu iddia etti-

i hal de kalkar. Allah kendisini doru sözlüye benzetirken mecbur iken

yalan söyleyenin yalann gizlemitir. Dardan baklnca her iki ahsn
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raz olduu görülür: Birincisi gönüllü, dieri isteksizce raz olmutur.

‘Göklerde ve yerde bulunan her ey isteyerek veya zorla Allah’a secde

eder
3256

‘Gök’ derken bilinen ve görülen göü kastetmiyorum. .Gök

yüksee ve yer aaya iaret eder. Göktekiler zorla secde ederken yer-

dekiler ehil olmalar itibaryla isteyerek ve gönüllü olarak secde ederler.

Gökte yer ehli olanlardan da bulunabilir. Öyle biri gönüllü olarak secde

eder. Bazen yerde gök ehli olan birisi bulunabilir ki, o da zorla ve istek-

sizce secde eder. Bu bilgi bir zevk bilgisidir; secde eden herkes hangi

nitelikle secde ettiini de bilir. O bu niteliin verdii duruma göre

ehildir. öyle demitir: 'Kul kazadan raz olmak zorundadr, yoksa hü-

küm verilen her iten raz olmak zorunda deildir. Bunu bilmelisin! Bu

konu ince bir meseledir.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Sürekli dalalet ve körlükte

Rabbine asi olan alimler

Söylediim söze iyi bakn

Hikmet olarak bulursunuz onu

öyle demitir: ‘Allah’a ve peygamberine asi olan dalalettedir. Bu

itibarla sadece Bir var iken Peygamber perdedir. Peygamberin arzusun-

dan konumadn ve onun yaratlm suretinde tezahür eden Hakkn

dili olduunu biliyorsun. Yükseltirse Allah kendisini knar, terk ederse

sknt üzere brakr. Allah bu illet için kendisine ilaç vermitir. Bu du-

rum ‘Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmitir
3237

ayetinde ifade edilir.

laç ‘Sana biat edenler Allah’a biat etmitir
5238

ayetinde pekitirilmitir.

Cem’ mertebesinde i tek yaplmtr; hatta ilaç hastaln kcndindendir.

Hz. brahim ‘Hasta olduumda bana ifa verir’
259

der. Çünkü kulun yara-

tlnn ve yapsnn gerektirdii düünceleri vardr ki onlarn bir ksm
hastalk verip ilaca muhtaç brakrken bir ksm hastalk içermez. Bunlar

selim-salkl düüncelerdir.’

Bunlardan birisi deu bahistir:

Vaktin lezzeti derleyene ait:

Yaknlk meyvesini derleyene

‘Nasl dedin’ deyince

Kastettiim âlem bilseydi

Vecdden kendisinden geçerdi? Ben de kimim?

Bu nedenle kendimden perdeledim O’nu
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air ‘korkmu vc ürpermi kiinin emniyetten ald hazdan dala

tad’ tabirini kullanr. Çünkü korkan kiiye gelen güven duygusu sürekli

güvendekinin aldndan daha büyük ve güçlü bir hazdr. Bunun sebebi

korkunun ardndan güven duygusunun yenilenmesidir. Daha önce arzu

ettii ve gerçeklemesini bekledii halden zt bir durum meydana gelir.

Böylece kendisinden daha hazl durumun olmad bir hazz elde etmi

olur. Allah basiret gözünü açm olup da her nefeste yenilendiini

görmü olsayd -bununla beraber yenilenmeksizin yoklua katlmak ih-

timal dahilindedir- sürekli haz içinde olurdu. Fakat bu mertebe herkese

verilmemitir. nsan Allah’m hakknda söyledii gibi ‘Yeniden yaratma

hakkmda kukudadr .’
260 Bu durum ahiretin yaratlnn genel anlamyla

ilgilidir. Derleyen, akbetini bekleyendir. Mümin ya derledii hakkmda

Allah’tan karlk ve ceza bekler veya mafiret ve balama bekler.

Mafiret geldiinde, deerini tadann bilebilecei haz ve zevki bulur.

Bunlardan birisi deu bahistir:

Nur içinde olana nur elik eder

Bilgisizlik karanl kuatr onu

Sen O’nunla ol,

Dayanma bakasna

öyle demitir: ‘Nurun velayeti ve idaresiyle zuhur gerçekleir, bu

durumda eyann hakikati görünür, gamlar ve endieler parçalanr, ba-

klan her yerde Allah’a ait bilgi ve fetih ortaya çkar; ayn bilgi baka bir

eyde yoktur. Ona öyle bir haz ve mutluluk bitiiktir ki bu haz ancak

aradn gören susamta bulunabilir. Bununla beraber arad bilkuvve

halinde onun tarafndan biliniyordun Veya baklann güzellik ve tad-

nn deerine göre bir haz ortaya çkabilir. Karanln velayetiyle karan-

ln örttüü her ey onun için ortadan kalkar, gamlar kendisinde top-

lanr. Her nefes bir karanlkta olmas kaçnlmazdr ve böylece onun

hazlar azalr. Bu karanlkta fetih ortaya çkarsa karanlk nedeniyle mut-

lu olmas daha tam ve yetkin olur.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Senden bir ey gidince onun yerine yenisini isteme

Çünkü senden gidenin ecri yenisi gelse tükenir

Hep srlarn ihata ettii kimseye de ki:

Benim ümit beslediim makam telefte
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Bazen Telef, Halefte Olabilir

öyle demitir: ‘Kendisine emanet verilip onun hakknda Allah’a

kar sözünü bozann perdeleri artar. Öyle birinin güçlükleri de artar.

Allah ona bir ey vermi, yerdiini de korumay emretmitir. Allah’tan

saknmak bu davranta tezahür eder. Özellikle yükümlülük yurdunda

böyledir. Onu böyle snrladk, çünkü Allah Hz. Süleyman’a ‘Bu sana

olan vergimizdir, ister ihsan et ve ister tut, hesap yoktur
’261

demitir. Gerçi

Allah bu nimeti ona Hz. Süleyman’n duasyla ihsan etmiti:
‘
Bana ben-

den sonra kimseye yaramayan bir mülk ver .

1262 Onun istedii bütündür.

Bu itibarla ciddiyet sahiplerinin hapsedilmi olduklar söylenir, bunun

nedeni asllarnn dna -ki asllar fakirliktir- çkm olmalardr. Allah

ise kendilerini zillet ve yoksulluktan baka bir eyle övmemitir. Onlar

Hakkn verdiklerine muhtaç olmasalard, onlar kendisiyle perdelemez,

verdii hakknda onlar yormaz, kendi hakknn veya bakasnn hakk-

nn bulunduu ileri yerine getirmeyi onlara emretmezdi. Bu haklara

misal olarak zekât ve benzeri haklan verebiliriz. Onlar aslla, yani fakir-

likleriyle kalmamlar, mallarna zekât emrettiinde öyle demilerdir:

Bu zekât cizyenin kardeidir. Allah bize ihsanndan verseydi, sadaka ve-

rir, iyi kiilerden olurduk.’ Onlar söylediimiz sözü söylemiler, ‘Kya-

met gününe kadar kalplerinde nifak bulunmutur
*263 Hâlbuki Hakkn on-

lara verdii halde sabit olup fazlay talep etmeselerdi, onlarn üzerinde

her eye yaratllarn verirken onlara da verdii yaratllarn muhafaza

etmekten baka bir ey vermezdi. Ayn zamanda Allah her eyin yarat-

ln onun adna muhafaza eder. Muhtaçlktan saknmalsn! Zenginler

sahip olduklarna muhtaç olduklar için Allah’tan bakasyla perdelen-

milerdir. Onlar ellerindekinden fazlasn istemi, tatmin olmamlar-

dr. 5

Bunlardan birisi de u bahistir:

Ceza vakte bal, ikisi de giderse

Gittikleri için Allah’a hamdetmelisin

Bil ki senin üzerinde hakk vardr

Cezalandrmazdan önce ödersen ceza olmaz

öyle demitir: ‘Vakit sahibi vaktine gerei üzere muamele edip

hakkn ödediinde, vakti hakknda cezalandrlmaktan korunur. çinde

bulunduu vakit ve halde himmetini vaktinin dnda kalan ilere verdi-

inde, mevcudu brakp madumla megul olduu için, vakti hakknda
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cezalandrlr. Edep hazr olana kar olabilir. Öyle ki, gaib olana, orta-

da bulunmayana edep gösterilirken, hazr olmay bakmndan edep

gösterilmemitir; böyle bir durumda edep, zikredilen ad karsnda ya-

plmtr. Gaip olan biri zikredildiinde, hiç kukusuz, onun yâd ismi-

nin lafznda hazrdr. Demek ki edep ancak hazr olan karsnda yerine

getirilebilir. Çünkü zikredilen, kendisini zikredenle beraber oturur.

Vaktinin dnda kalan bir eyle nefsini megul etme ki, vaktin cezalan-

drd birisi olma! Vakit bir insan cezalandrrsa, o ceza Allah’n ver-

dii cezadr, bundan saknmalsn!’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Kendisinden sonra sknt olmayan rahatlk yok

Onu böyle bilen kii rahatlar

Allah bize böyle haber verdi

Eziyetin takip ettii rahatlk dedi

öyle demitir: ‘Nefsin mutlu olaca bir ile rahadamak Allah’n

sevmeyecei bir rahadamaktr. Bunu bilmelisin! Allah öyle der:
‘
Allah

çok sevinenleri sevmez
’254 Buradan belirli bir sevinme tarzn kastettiini

anladk. O sevinme rahatla dönüür, sonra kii, sevindii ölçüde hüz-

ne ve üzüntüye duçar olur. Sevinci büyük ise hüznü de büyüktür. Ksa-

ca sevinç ne kadar olursa hüzün ve üzüntü ona göre ortaya çkar. Allah

kullarna O’nun ihsan ve rahmetiyle sevinmelerini emretmitir, yoksa

toplanlan malla sevinmek doru deildir. Çünkü insan ölünce mal
dünyaya brakr, onu ahirete tayamaz. Demek ki Allah insana kendi

ihsan ve lütfuyla sevinmesini emretmitir. Burada lütuf ilave edilen bir

eydir, fakat o da Allah’n yaratt ihsandr. Allah ihsana da yaratlm

vermi, onun zuhuru sende ortaya çkmtr. Sen de seni ihsan ve rah-

metinin mahalli yapt için Allah’a hamd etmelisin! Sonra sevinmeyi

emrettii için sevinmeli, sevinçte zorunlu olan Haklan meyvesini dev-

irmelisin.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Hak beni hasta eder yüz çevirince

Kimdir beni böyle hasta etmi keke bilseydim

Belki bam gelir bir ekilde

Onun gelii bana rza verir



l66 Fütûhât- Mekkiyye l8

En Büyük Hastalk Yüz Çevirmektir

Mutlak anlamda yüz çevirmek, olabilecek bir ey deildir; çünkü

mutlaka bir yöne yönelmek gerekir. Demek ki sadece özel bir yüz çe-

virme halinden söz edilebilir. Yüz çevirmenin bir ksm knanm, bir

ksm da kalplerdeki en çetin ve iddetli hastalktr. öyle demitir: ‘Al-

lah’n kendisine delil olarak âleme yerletirmi olduu ayetlerinden yüz

çevirmek, insafszla ve deersiz arzulara uymu olmann delilidir. Bu

davran, -Allah’tan hesap etmedii bir ihsan ve fazilet ortaya çkmadk-

ça- insanda köklemesinin ardndan sahibinin iyileemeyecei bir hasta-

lktr. Hesapsz ihsan ortaya çktnda ise kii bir ilaç kullanmak arzu

eder, artk ilaç fayda vermez. Bu hale misal olarak günein batt yer-

den domasnn ardndan tövbe etmeyi verebiliriz.
‘Daha önce iman et-

memi veya imannda bir hayr kazanmam kimseye iman fayda ver-

mez’265 Ayette zikredilen iman umutsuzluk, can çekime ve ölümü

görme vaktinde gerçekleen imandr.’ öyle demitir: ‘Allah’tan yüz çe-

virmek düünülemeyecei gibi mutlak anlamda yaratlmlardan da yüz

çevirmek söz konusu deildir. Hal böyleyken aradaki fark nedir?’

Bunlardan birisi deu bahistir:

Gayeler nefiste bulununca

Nefs sahibi ise hastalklar takip eder kendilerini

Hiçbir kerim insana ulaamaz onlar

Çünkü kutsiyet mertebesinden elemler yerleir ona

Kukusuz k onlarn yaratlm âlemde sadmeleri var

Gayret edene ve bkkna yerletiklerinde

Gayelerin övülmü ksmlarndan birisi yüz çevirmektir. öyle de-

mitir: ‘Allah’n zikrinden ytiz çevirenden sen de yüz çevirmelisin. Bu

durum ‘
Cahillerden yüz çevir’

266
ayetinde ifade edilir. Allah’n zikrinden

yüz çeviren ‘yiiz çevirmi’ biridir. Sen de kendisinden yüz çevirirken

gerçekte onun niteliini kendisine izhar etmelisin. Belki bu sayede yap-

t iin farkna varr. Çünkü bir insandan yüz çevirmek onu küçümse-

mek ve ona deer vermemek anlam tar. Hâlbuki insan sahip olduu

izzet duygusu nedeniyle birinin kendisinden yüz çevirmesine tepki gös-

terebilir. Böyle bir durumda sana tepki gösteren, ona kar koyduun

için sana tepki göstermi ve kar çkmtr, ondan yüz çevirdiin için

deil! Senden yüz çevirenin ardndan gitmek, onun daha uzaklamasn

ve sana iltifat etmemesini salar. Buna mukabil sen de yüz çevirir, srt-
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n dönersen ve ardnda senin admlarn hissetmez ve onu takip ermedi-

ini anlarsa, kendi bana kalr ve niçin yüz çevirip iltifat etmediini,

senin de niçin ardndan gitmediini düünmeye balar. Bu düünmenin

ardndan, sen bir nur sahibi olduun halde, dikkatle senin hakknda da

düünür. Sen bir nur sahibisin ve dolaysyla nurundan ona vermen ge-

rekir. O da seni kendi iinde sabit durmaya çarr. Bu da Allah’a ça-
ran kiilerin yüz çevirmesi demektir.’

Bunlardan birisi deu bahistir:

Zikrin zikri tuzaktan emin

Benden o zikir zikredilmek üzere olunca

Delilin ihsanndan söz ettii kimseye söyle

Zikrin zikri tuzaktan emin

Zikrin zikri tuzak ve mekirden emindir. öyle demitir: ‘Zikrin

zikri ‘hamdin hamdi’ gibidir. Hiç kukusuz hamdin hamdi en doru ve

dürüst hamd olduu gibi zikrin zikri de en faydal ve en doru zikirdir.

Çiinkü zikir seni zikrettiinde, makamndan seni zikreder. Onun ma-

kam yüce ve azizdir. Sen de o esnada onu zikredersin. Bu durumda zi-

kir -Hakk mülkün mülkü diye isimlendirdiimiz gibi- meydana gelir.

Bu hal, senin bu ilahi isme varis olmandr.’ öyle demitir: ‘Sfatlar

bedenlenip suretlerde ortaya çkaklarnda, zikir en güzel suretli ve en

ulvi mertebeye sahip olan olarak tezahür eder. Çünkü ondan daha üs-

tün bir ey yoktur. Bunun nedeni Hak’tan elimizde sadece zikrin bu-

lunmasdr. Allah ‘Ben beni zikredenle beraberim’ demi, O’nun zan

zikre dönmütür.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Dikkat edin! Hakkn nitelii yaratlmta zuhur eder

öncelii elde etmek söylediim sözde ortaya çkar r

Kulun hali böyle olunca

Fani olur baki kalmaz

Hakkn niteliinin öne çktn gören kii, haddini amaz ve ileri

geçmez. öyle demitir: ‘Arif Hakkn niteliklerinin zuhur ettii bir yer

olmas itibaryla bakt eye bakar, o. niteliin tezahür ettii yeri yücel-

tir. Bununla beraber mahal, yüceltmenin kendisine ait olduunu zan-

nedebilir. Bilgili insan bir de hikmet sahibiyse, mahalle gelip onu yok

edebilecek böyle bir davran nedeniyle sfat orada yüceltmemelidir.

Aksi halde knanmas gerekir, yoksa azaba maruz kalr. nsan ya sfat
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mahalle veya mahalli sfata katar. Mahalli ve yeri sfata katarsa, mahal

belirli bir vakitte yücelir. Onun azab da o vakitte Allah’n azabdr. Mi-

sal olarak Allah’n kendilerini knad zorbalar ve kibirlileri verebiliriz.

Sfat mahalle katarsa, onun deerini takdir edemez ve yerli yerine indi-

remez. Öyle biri cahillerdendir. Sfat müahede ederse Hak onun bu-

lunduu mahalle deer vermez veya onu mahalle katar. Yüceltme on-

dan meydana gelmi ve ona elik etmitir. Bu durumda içinde bulun-/

duu duruma göre mahalle bakarken ayn zamanda eriatn o konudaki

hükmüne ve mertebeye bakar. Böyle bir duruma misal olarak (savata

tefahür sahibi olan) hbu Dücane’yi ve benzerlermi verebiliriz.’

Bunlardan birisi de u bahistir:

Deliller perde, çekilmi perdeler

Haki gayretle, harem üzerine çekilmi

Kim anlan tavaf ede se hali onu müstani brakr

Harem’de Allah'm evini tavaftan

Delil ile kalan, medlulden mahrumdur. öyle demitir: ‘Bir ey
nezdinde duran, o eye aittir. Sen Hak üe dur ki, -halk olmakszn-

Hakka ait olabilesin, yaratlmla kalma! Kendine delil olmas bakmn-

dan Hak ile beraber olmaktan saknmalsn. Böyle bir ekilde O’nunia

kalrsan seni mahrum brakr, delil ile medlul, hiçbir zaman bir araya

gelmez. Bir ey olmas bakmndan bir eye ‘nazar’ eden, -ona kendisi

olmas bakmndan deil- onun hükmüne bakar ve onun kendisinden

mahrum kalr. O’na senin kendisini müahede ediyor olman itibaryla

da bakmamaksn. Bu durumda O’nu sadece ‘müahede edilen’ olmas

itibaryla görürsün, kendisini görmezsin. O’nu kendinle veya O’nunia

müahede etmen bakmndan da Hakka bakma! Bütün bunlar kendisini

müahede ederken görme gözünün üzerinde bulunan perdelerdir. Al-

lah’n karsnda bilhassa O’na göre bulunmalsn ki O’nu bilmede en

üstün mertebeyi elde edebilein.’

Bunlardan birisi de ‘Amelinin görüldüünü bilen yaratlma ibadet

etmemitir’ bahsidir:

zhar ettiin amel hakknda Rabbine kar ihlas sahibi ol

O amel hakknda korkuya kaplmaksn

Mesul ve rehin olduunu da bil

Yaptn ilerde utanmaktan sakn
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öyle demitir: ‘Allah’n seni raz olduu ilere muvaffak klp bü-

tün amellerini sana somut bir ekilde göstermesi lazmdr. Allah sana

bir ameli emredip, sonra da emrettii ameli yapp yapmadna bakar.

Bazen sana bir ii emreder, bazen yaratlmlar sana bir eyi emreder,

bu durumda üç tür amelin vardr. Onlarn hâzineleri sana yükseltilir.

Allah’a ait olan sadece Allah’a aittir, öyle bir amel sana izafe edilmez.

Ayn ey insanlar için yaplan amellerde geçerlidir. Geride sana ait olan

amel kalmtr. Bu durumda sana öyle denilir: ‘Bütün bu amellere

Hakkn hükmünü giydirdin mi? Onlara Hakkn hükmüne göre davran-

dn m?’ Öyle yaparsan, bir mümin olursun. Ayn zamanda amelini i-

lerken kendini bir araç ve alet gibi müahede etmelisin; senin vesilenle

o iin faili Yaratcndr. Senden ortaya çkan veya -emreden kim olursa

olsun- ilediin amelle amelin zatndan baka bir eye yönelmediinde,

bu durumda sen, emrin gerçekte olduu hale göre kalrsn ve elçi de se-

ninle beraberdir. Sana emir veren herkes orada hazrdr; çünkü sana

yapman emrederken, sana hizmet etmitir. Sen de her iinde sana hiz-

met edene aitsin. Baka bir ifadeyle tek bir vakit içinde farkl hallerde

bulunursun.
5

Bunlardan birisi de ‘Günah nedeniyle istifar eden bilgisiyle amel

etmitir’ halisidir:

Zulmüm ve hatalarm nedeniyle balanma dilerim

Her ikisinden de Allah karsnda utanrm

Ben raz edeyim diye Rabbime yöneldim

Allah ‘insan aceleden yaratld’ buyurdu

öyle demitir: ‘ki tür zalim vardr, birisi kendisi nedeniyle zalim;

dieri, kendine zalim! Kendine zalim olan, Haktan mafiret talep eder.

Kendisi istifar etmezse bile, ona mafiret edilir. Bununla beraber Al-

lah ona istifar emretmitir. Onun gayesi istifar nedeniyle ortaya ç-

kacak meyveyi devirmesini salamaktr. Çünkü hibe yoluyla alnacak

olanlar snrlyken insann kendi kazancyla elde edecei geni ve çoktur.

Bu durumda o hak sahibi ve hak edendir. Adam zillet halinde kendi ka-

zancn alandr. Onun eli dünya hayatnda bulunduu sürece ksadr.

Böyle biri kazanan karanlnda parlak ve güçlü bir nurla olmakszn

vehbi olana uJ 'amaz. O nur hiçbir illeti, olmayan veya varlklarn tesi-

rinin bulunmad sahih marifetten ortaya çkar. Bir karma olur -ki
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karma mertebelerin yol açt bir eydir- ve baka eyler ona katlrsa,

durum deiir. Allah ise onda bulunanlar bilir.’

Bunlardan birisi de ‘Yaygy gören kimsenin ihata ettii ey3

bahsi-

dir:

Kimyaygy görürse onu görürsün;

Yayg içinde hayret ve dalalet sahibi

Ona soru sorarsan doru söyler sana
;

‘Benim naz halimdir' derken -

öyle demitir: ‘Yaygda oturanlar gözlerini yayg sahibinden bir

an bile ayrmazlar. Bununla beraber yayglar çoktur; bu itibarla amel

yaygs, bilgi yaygs, tecelli ve murakabe yayglarndan söz edilir. Amel

yaygsnda olduunda, soran yok! Bilgi yaygsnda ise kimin hakknda

olduu önemlidir. Tecellide de ‘tecelli eden kimdir?’ Murakabede kim

için murakabe ettiin mühimdir. Bütün bunlar, yayglarda meydana ge-

lir. Bu yönüyle amelde sana ‘maksadn nedir?’ diye sorulurken, bilgide

‘kimi bildin?’, tecellide ‘kimi gördün?’, murakabede ‘kim için murakabe

ettin?’ diye sorulur. Bütün bu sorulara durumuna göre cevap verirsin.

Bu esnada hitapla snrlanm olduun gibi cevabn da snrlanmtr.

Yaygda olduun sürece, sana mahsus halden baka bir eyi görmezsin.

Halin iktiza ettii üzere, cevap verirsen hikmet sahibi olursun. Kendine

göre deil, Hakka göre cevap verirsen O’na dair inancna göre cevap

vermi olursun; kendi nefsinle cevap verirsen, bir kul gibi cevap vermi

olursun. Her durumda mertebeler derece derecedir.’

Bunlardan birisi de ‘Husûsî hatemlie tahsis bilgisi’ bahsidir:

Ben cömert bir asldan meydana geldim

Onlardan hiçbirisi bozgunculuk için çalmaz

Onlarm cömertlii

Sonsuza kadar gitmez

öyle demitir: ‘Özel-husûsî hatem, Muhammedi’dir. Allah onunla

Muhammedi velilerin velayetini sona erdirmitir. Onlar Hz. Muham-
med’e varis olanlardr. Onun kendindeki alameti varis olduu eyin de-

erini bilmektir. Her veli Hz. Muhammed’den velayetini alr. Bu du-

rumda o Muhammedi olan bütün velilerin bilgilerini kendinde toplar.

Bu bilgiye sahip olmazsa hatem deildir. Baknz! Allah peygamberler

silsilesini Hz. Muhammed ile sona erdirdii için, Hz. Peygamber’e

cevamiu’l-kelm verilmi, yldzlarn klarnn günein na dahil ol-
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mas gibi bütün eriatlar onunna dahil olmutur. Yldzlar klarn
yeryüzüne ulatnrken günein onlar engelledii malumdur. Bunu iyice

örenmeli ve günee tahsis etmelisin.’

Bunlardan birisi de ‘Güçlün bir engel olmas’ bahsidir:

Uzak menzile ulanca adamlar

Onlar için bir engel kalmaz

Onlar zaviyelerinde görürsün

badet halinde, onun hali toplayc

Onlara hir elem ulamaz

Uzaklk onlardan kesilmi

öyle demitir: ‘Allah insan aceleci yaratt gibi kendisinde talep

duygusu da yaratmtr. Bununla beraber insann talep ettii ey ilk ara-

ynda ve teebbüsünde meydana gelmez, acelecilii sebebiyle menzil

uzaklar. Bu uzun mesafeye ramen insan maksadn elde etmek üzere

bekler, bir fayda elde etmekten mahrum kalr. Çünkü Allah’a taleple

ulalamaz. Arif kendi saadetini Allah’n talebi klar, çünkü var ve hâsl

olan, arzulanmaz. Allah, mesafeler yürüyerek veya çetin ilere girierek

veya düüncelerle varlamayacak kadar münezzehtir. O bir mekanda bu-

lunmad gibi ayn zamanda (belirli bir yerde bulunup dierinde bu-

lunmamakla) temeyyüz de etmez. Bu itibarla Allah her bir varlkta o

eyin ayn olarak bizce bilinirken -suretlerdeki farkll görmemiz ne-

deniyle- onlardan ayrmas ise bilinemez. Bu nedenle herhangi bir su-

ret için ‘Haktir’ demeyiz. Böyle dersek, baka bir suret bizi perdeler.

Baka bir ifadeyle bir suret için ‘Haktr’ dediimizde, Hak olduunu

söyleyeceimiz öteki bir suretten bizi perdeler. Bu itibarla kaybolan su-

retin gizlenmesiyle, Hakkn hüviyeti gaip ve gizli kalr. Bu durumda -

fikrî düüncesiyle hayrete düen biri gibi- neye itaat edeceini bilemez-

sin. Fikir sahibi de neye inanacan bilemez. Her delil ortaya çktkça,

bu delille ilgili bir kuku da ortaya çkar ve bu nedenle hiçbir zaman de-

lili kukudan uzak kalamaz. Çünkü Allah en büyük delil iken biz O’nun

iiphesiyiz
(
burada üphe ayn zamanda benzer anlamna da gelmektedir).'

Bunlardan birisi de ‘Yaratklar içinde imamn mertebesi’ bahsidir:

Yaratklar karsnda imamn menzilleri

Çocuu öldürmeye varr

Münkirlere de ki: Sözüm doru
Örtüyü kaldrmaktan gafil kaldnz
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öyle demitir; ‘Malik, yani hükümdar, hiç kukusuz memlûk, yani

köledir. Binaenaleyh onun mülkü kendi ihtiyaçlaryla maliki mülk hali-

ne getirmitir. Mülk pek çok eye muhtaçtr ve bunlar ancak hükümdar

olan malik tarafndan karlanabilir. Bu durumda malik, mülkü olsun

istiyorsa, (mülkün ihtiyaçlar tarafndan) snrlanr ve mülkün mülkü

veya memluku haline gelir. htiyaçlar karlamad takdirde, hüküm-

darlk mertebesi onu azleder ve görevinden düer. Bu itibarla herhangi

bir malikin Hak’tan büyük olmas mümkün deildir. Hak ise ‘Her gün

bir itedif
267 Baka bir ayette ‘Sizin için fari kalacaz’268

denilir. Gökten

ve yerden baka bir ey yoktur. Bu itibarla gok yadrr, yer (bitkilerini)

bitirir. Bu durum Hakkn el-Malik olmasndan kaynaklanr. Allah bizi

korumam olsayd, kendi hükümdarln korumam, el-Malik ismi de

ortadan kalkm olurdu.’

Bunlardan birisi de ‘Mesih ile mesih arasndaki fark’ bahsidir:

sa'ya alr, nasl öldü ki?

Bizi kabirlerimizden çkartyordu hâlbuki

Unun ölümü ise bir uzaklama ve teberi

Yaratklarn kendisine dönük iftirasndan

öyle demitir: ‘Hz. sa Mesih’tir. Gördüü ilerde rabbinin izleri-

ni takip etmek maksadyla üzerinde yürüyerek veya çeitli yönlerinde ve

bölgelerinde dolaarak yeryüzüne temas eden ve el süren herkes (itibarî

anlamyla) Mesih’tir. Bu durum ‘Yeryüzünde yürümezler mi ?’269 ayetinde

ifade edilir. Kastedilen ayaklarla ve düüncelerle yürümektir. Ayn za-

manda (ayette geçen) yeryüzü, (itibari yorumda) kulluklar ve ubudi-

yetleridir. Çünkü o da içerdii tafsii/fasl sebebiyle genilik ve mesafeyi

kabul eder. Bununla beraber her bir ayrm ve faslnda Hakka vuslat da

içerir. Öyleyse her faslda ve ayrmda Allah’n kendisi vardr. Mesih ayn

zamanda kendi gözünü mesheden kimsedir. O göz ile kendisini gördü-

ü kadar bulunduu hal üzere rabbini de görür. Allah’tan bakasn

görmeyince, ‘ben Allah’m’ der ve bu sözü doru olur. Çünkü kendisiy-

le nefsini görmü olduu gözü kalkmtr. O yaratl bakmndan Dec-

cal’dir ve yaratl kendisini yalanlar. Baka bir ifadeyle Mesih doru

sözlü Deccal’dir ve doruluk ile yalan bir araya getirmitir; ‘gören’ ol-

mas itibaryla doru söylemi, kaçrdklar bakmndan yalan söylemi-

tir. Gözünün meshedilmi olduunu bilseydi, hiç kukusuz, neyi kaçr-

dm örenir, ayni zamanda Hakk Hak vastasyla bilirdi. Fakat i
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böyle gerçeklemitir. Binaenaleyh Hz. sa (Deccal’in aksine) ölümle-

rinde katksnn ve gayretinin bulunmad ölülere hayat verir. Bu yö-

nüyle o daha tamdr, çünkü o, ancak ölmü birine hayat vermi, ölünün

kemiklerinin nereden yenildiini örenmitir. Deccal ise özel olarak öl-

dürdüü birisine hayat vermitir.’

Bunlardan birisi de ‘simlerin isimlerini bilenin özellii’ bahsidir:

Bizim bildiimiz isimler neyi gösterir:

îlah'n kendi varlm isimlendirdii eye

Bizde O’nun tahakkuk eden isimlerinden baka bir ey yok

Biz bir açdan O’nun kullan olsak bile

Gerçekte kendisini bizim için bizimle isimlendirdi

Söylediimizi bilen kii müahedesine de ular

Anladm ki O’nun bizimle bir sözlemesi var:

Nefislerimiz riayet edince O’nunla yaplan sözlemeye

Korktuum eyden uzaklatm

Bugünden önce tehdidinden korkardm O’nun

Ortaya çkan sadece hüsran olur (korku giderse)

Avuçlar dolduran bir baarszlk; O’nun cömertliini iyi anla!

O’nun benzeri bir ey yok, O’nu misilden tenzih et

Vaadine uy, tehdidinden kork

Bunlardan birisi de ‘Srlarn ve nurlarn bilgisi’ bahsidir:

Dileyen ruhu nurlara katar

Srlara yükselen bir merdiven edinir

Bildii hakknda güvenmelisin ona

Onun perdesi ise gözlerdedir

öyle demitir: ‘Nurlar ehadet iken Hak nurdur, bu nedenle de

müahede edilir ve görülür. Srlar gaybdir ve hüviyet onlara aittir. Bu

nedenle hüviyet hiçbir zaman tezahür etmez. Hak hüviyeti bakmndan

görülmezken O’nun hüviyeti hakikatidir. Allah suretlerde tecelli edii

itibaryla müahede edilir, görülür. O ancak görenin mertebesinde gö-

rülebilir. Bu görme görenin istidadnn verdii eydir. Hakk görenin

istidad iki türdür: Birincisi zad istidattr; bu istidat ile genel görme

gerçekleir. kincisi ise arzî istidattr. O da insann Allah hakkndaki

bilgiden kazand ksmdr. Allah hakkndaki bilgi nazari düüncesin-

den onun nefsine yerleirken tecelli de o özel istidada tâbi olarak mey-

dana gelir; bu tecellide derecelenme gerçekleir.’
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Bunlardan birisi de ‘Peygamberlerin dini tektir, ilave bir durum

yoktur, bununla beraber eriatlar birbirinden farkldr, ortak bir payda

vardr5
bahsidir:

Din peygamberler nezdinde bir

Yaratklar arasmda onun makam pek çetin

Adamlar onun kendilerinden ayrln iyice düününce

Onlar için bir ahit ortaya çktnda

Koarak gelirler kendisine, belki bir gün

Kendi yönelmelerine karlk onlara döner diye

öyle demitir: ‘Kastedilen dini ikame etmek ve onda tefrikaya

dümemektir. Allah boanmadan daha naho bir helal yaratmamtr. O.

da gücü elinde tutann yetkisi dahilindedir. Böyle bir ara bilgi varken

insan niçin sevimsiz bir ie yönelir ki? Böylece nikâh akdedilmi, düün
yaplm, karanlk bir yerde bir araya gelinmi, nefisler kendi bedenle-

riyle çift olmutur. Onlarla birleen kendilerinden bakas deildir. Son-

ra kirlenme ve eksilmeden sonra, ‘artk kaçmak için çok geç’. Buna

ramen çarlr ve icabet eder. ‘Bu garip b: r itir.

5 Bundan daha garibi

ise ‘yürütülmü dalardr5

. Böylece bir serap haline gelmilerdir. ‘Gök

açlm, yörünge ve bünc sahibi olmutur.

5 Ruhlar onlara inmi ve

yükselmitir. Hâlbuki onlarda bir gedik ve yarklk bulunmamtr. Hal

böyle iken çk nereye, girme nereye olmutur? ini nereye, yükselme

(miraç) nereye olmutur? Buras itibar, yani zahiriyle bâtn düünme-

nin yeridir. ‘Ey derin akl sahipleri! bret alnz.’ Vallahi! Biz bir ite ka-

rtk. Ho bir ele çift olduk; yükseltilmi bir çat, yere açlm bir dö-

ek, ayrlm direkler, bir araya gelmi direkler, karanlk ile k, beyt-i

mamur, tutumu derya, yere batm sular, kaynayan kazanlar! Tandr

tututu. ler aça çkt, k saçan yldzlar, yanan talar, ate .topu ol-

mu kayan yldzlar, kuyruklu klar, her parldadnda kayp giden

klar (birbirleriyle çift olmutur). Keke bilseydim! Bütün bunlar ay-

dnlatan nedir? Onlarn tutumalarn salayan nedir? Onlarn kardeleri

sabittir, sürekli doma ve batma halindedirler. Gece kararm ve bu ka-

rarmayla yldzlar ortaya çkm. Sabah aydnl ortaya çkm, böylece -

binei kendismde ortaya çkmtr. Hunncs kendi yörüngelerinde yüz-

mü, kendilerinde bulunanlar saklamak ve korumak üzere künnes orta-

ya çkmtr. Gece gündüz, tepeler ve kuyular, ayn aydnl ve dolunay

ortaya çkmtr. Ey fikir sahipleri! Sizin kurtuluunuz için yemin edi-

yorum ki, bu yeminde hiçbir yalan ve yanl yoktur; bütün bu haberleri
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getiren kii, doru sözlüdür ve ona iman edilmelidir. Hatta nefsine kar-

zalim olan, ölçülü giden ve öne geçen kii bunu bilir. O insanlardan

biridir, Ruhu’l-kds ile desteklenmitir. Ona ‘tebli et’ denilmi, o da

tebli etmitir. ‘Hatrlat
5

denilmi, hakkyla hatrlatmtr. ‘Hakk bâtl

üzerine sal
5 denilmi, o da salmtr. Böylece bâtl ortadan kalkm, bâtl

olan silinmidr. Kabirde ahiret yaratl olacak, bu snrlanmayla birlik-

te bedenlenme nasl olacaktr ki? Gerçekte hakikatin bakalamasndan

söz edilse, böyle bir görü var oluu bilmemektir. Gözde gerçekleecek-

se, o da gözün hatalarndan ve yanlglarndan biridir. bu ekilde be-

lirsizleip müphem olduunda, tevekkül etmekten baka yapabilecein

ne var ki? Kendisini görür gibi iken, yüzünü Allah’a çevir ki, urve-i

vüska, yani salam ipe sarlanlardan olabilesin. O ip senden daha hayrl

ve bakidir. ‘Allah daha hayrl ve bakidir
'270

ayetiyle muhatap olan kimse-

lerden ol. Böyle olunca bedbaht olmayacak saidlerden (mutlu) olursun.

Bu dereceden daha aa inersen, ahirette ‘daha hayrl ve baki
5

olarak

yerleir ve inersin. Çünkü ahiretteki kimseler -kendileri de saidler olsa

bile- mesela, yatanda ölen müminler ile ehitler bir ve eit deillerdir.

Her ilmin adamlar (rical), her makamn hali, her evin bir chii, her güç-

lükle beraber bir kolaylk vardr. Bu bölümle ilgili bu kadar açklama bi-

lip de kendisine hikmetin ve açklama gücünün verildii kimseler için

yeterlidir.

Bölüm, kitabn otuz beinci siftinin sona ermesiyle, yazarn eliyle

tamamlanmtr. Hamd Allah’a mahsustur. Salât ve selam O’nun pey-

gamberine olsun.
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Rahman ve Rahim Allah’n adyla

BE YÜZ ALTMIINCI BÖLÜM
Seyr-ü Sülük Eden Müride ve Kemale Ermi Kimselere

Allah'n zniyle Fayda Verecek Hikmetli Tavsiyeler

Allah tavsiye etmi peygamberleri de

Onlara uymak amellerin en iyisi

Tavsiye olmasayd âlem kör (veyaAmâ’da) kalrd

Mülk tavsiyeyle döner durur

Ona göre amel et, tavsiyede söylenen yolu ihmal etme

Tavsiye Allah’n ezeldeki hükmü

O’nun tavsiyesi üzere bir kavmi zikrettim

Benim için tavsiyede yeni bir durum yok

Söylediklerinden veya sülükteki hükümlerinden baka bir ey olmad

Sülük hakkndaki hükümleri en doru yoldur

Ahmed’in getirdii hidayet dinin bütünü ve kendisi

Mustafa’nn dini en nurlu din

Göz kapanmad, aksine tam gücünü verdi ona

Baktaki sapmay dorulttu

Srrn ile ondan al, onun merkezlerinden

Ay’a yükselerek, oradan Zühal’e geçerek

Sabit yldzlara yerle; onlarn sahalarna inme

Koç burcundan yüce derecelere ula

Oradan ayaklarn konulduu Kürsü’ye, oradan

Kuatc Ar’a oradan ekillere ve benzerlere

Nezih nefse ve tabiata

Arazlar ve illetlerle snrlanm akla

Amâ’ya ve üzerindeki nefse

Oradan ezelle nitelenmi menzile

Da üzerine yerlemi daa bak!

Onu görmü, sürekli ve daimi olarak

Aadaki ulvilik olmasayd süfli ksmda talep etmezdik

Yüzlerimizi aa çevirerek secde halinde
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Bu nedenle Allah bize secdeyi farz kld
Hakk ulvilikte ve süflilikte görürüz

Bizim tavsiyemiz budur, iyi düünürsen!

O bir çözüm, hem de en güzel çözüm

Her eyi suretinde görürsün onunla

Kendi hakikatinde neyse öyle

En yüce manzaray görürsün

Senden baka tecelligah yoktur, sürekli öyle

Seni onun pnarna davet ederse

icabet etme, korku üzere kal!

Bizde çocuu olduu için ben bir diiyim

Allah’a hamdolsun! Alemde erkek diye bir ey yok

Örfün erkek diye belirledikleri

Onlar da dii; onlar nefsim, emelim

Tavsiyelerden birincisi udur: Allah herkese yaplmas gerekli genel

tavsiye hakknda öyle der: ‘Allah Nuh’a tavsiye ettiklerini ve sana

vahyettiklerimizi sizin için dinden eriat kldk; ayrca brahim’e ve Mu-

sa’ya tavsiye ettiklerini. (Bu tavsiye udur): ‘Dini doru uygulayn, tefri-

kaya dümeyin.’
271

Ayette dinin doru uygulanmasn emrederken bura-

da kastedilen her devir ve milletlerdeki ‘vaktin eriatdr’. O eriatta bir

araya gelmek ve onun hakknda tefrikaya dümemek lazmdr. Allah’n

eli cemaatle beraberdir ve kurt ancak sürüden ayrlan koyunu yer. Bu

koyun sürüden uzaklam ve sürünün üzerinde bulunduu (birlik) ay-

rlm kiidir. Bundaki hikmet Allah’n güzel isimleri (esma-i hüsna)

balonundan ‘ilah’ olarak bilinebileceidir; güzel isimlerinden mücerret

iken ‘ilah’ olarak bilinemez. Bu itibarla zatnda tevhid, yani birliin,

isimlerinde de çokluun bulunmas gerekir. Allah zan ve isimleriyle bir-

likte lah’nr ve bu anlamyla O’nun eli -ki kudret demektir- cemaade

beraberdir.

Bir hakim ölüm vaktinde toplu bir ekilde yannda bulunan evlatla-

rna tavsiyede bulunurken öyle demitir: ‘Bana iki sopa getirin!’ Sopa-

lar getirdiklerinde ‘bunlar krn’ demi. Sopalar topluyken onlar kra-

mamlar. Ardndan iki sopay ayrm ve bu kez ‘tek tek krn’ dediin-

de, çocuklar sopalan krabilmi! Baba onlara öyle demi: ‘te! Benden

sonra durumunuz bu sopalara benzer! Bir iken asla yenilmezsiniz; par-

çalanrsanz dümanlarnz size galip gelir, sizi yok ederler.’ Dini hak-

kyla uygulayanlarn durumu da öyledir. Dini uygularken cemaat halin-
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de ve görü birliinde kalp parçalanmazlarsa, düman onlar yenemez.

nsan da kendi kendine öyledir. Nefsine Allah’n dinini tatbik ederken

bütün güçlerini birktirirse, insan veya cin eytanlar verecekleri vesvese-

lerle onu yenemez; bu esnada vesveselere kar iman kendisine yardm

ederken melek de ilhamyla yardm eder.

Tavsiye

Herhangi bir yerde Allah’a kar bir günah ilediinde o yeri terk

etmezden önce bir ibadet yapman gerekir! Böyle yapnca o mekân

aleyhine ahitlik edecei kadar lehinde de ahitlik eder. badeti yaptk-

tan sonra oradan ayrlabilirsin. Ayn ey giydiin elbise için geçerlidir.

Allah’a, giymi olduun bir elbise içindeyken asi olunca, söylediim

üzere, elbisenin içindeyken bir ibadet yapmalsn. Kestiin trnaklarn,

kllarn, tra ettiin saçn, sakaln, byn, ykanrken üzerinden ayrlan

kirlerin vs. bunlardan herhangi birisi bedeninden ayrlrken taharede ve

Allah’ zikretme halinde bulunmalsn. Onlar seni nasl terk ettiklerini

sana soracaklardr. Bu durumlarda yapabüecein en kolay ibadet emri

hakknda Allah’n tövbeni kabul etmesi için dua etmendir. Bu durumda

O’nun emrine balanrken zorunlu bir ii yerine getirmi de olursun. O
emir

c

Rabbiniz size bana dua edin, size icabet edeyim’
272

ayetinde ifade

edilir. Demek ki Allah sana kendisine dua etmeni emretmitir. Ayetin

devamnda da öyle der: ‘Bana ibadete kar büyüklenenleri cehenneme

sokacam.’
2,73

Burada ibadet ile kastedilen duadr ve benim karmda ze-

lil olup bana muhtaç olmaktan sarf- nazar edenler demektir. Dua iba-

det diye isimlendirilmi, ibadet de zillet, eziklik ve yoksulluk anlamna

gelir. Onlar cehenneme zelil ve hor bir ekilde gireceklerken emredileni

yapanlar ise Allah izzetli bir halde cennete girmekle ödüllendirir.

Geceleyin maruz kaldm bir hal nedeniyle boy abdesti almak üze-

re hamama gitmitim. Hamamda arkadam Necmeddin Ebu’l-Meali

bn el-Lehib ile karlatm. Bir berber çartm, saçm tra ettiriyor-

du. ‘Ey Eba’l-Meali!’ diye barr barmaz, hemen bana dönerek ‘Ne

diyeceini anladm, zaten abdestliyim’ diye karlk verdi. Onun içinde

bulunduu ‘huzur’ halini ve süratle intikalini görüp bulunduu durumu
murakabe etmesini, karine-i hali idrakini, neyi söyleyeceimi anlamasn
taaccüple karladm. Ardndan öyle dedim: ‘Barckellah! Vallahi! Sana

sadece (tra olurken) temiz ve abdestli olman söyleyecektim. Saçm

senden ayrlrken zikir halinde ve abdestli olmalsn.’ O da bana duayla
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mukabele etti, sonra ban tra ettirdi. Böyle bir davrantan insanlar

habersizdir. Hatta onlar öyle derler: ‘Bir yerde Allah’a asi olduunda

hemen oradan uzaklamaksn!’ Ardndan da o mekânn üzerinde iledi-

in günahnla seni yâd edeceini söyleyerek korkuturlar. nsan da bu

sözleri beenir, günaha günah ekler! Hâlbuki onlar bu sözü efkatle

söylemi, fakat pek çok hayr kaçrmlardr. Günah ilediin bir yerde

Allah’a itaat etmeli ve ondan sonra o yerden ayrlmalsn. Böyle davra-

nrsan onlarn söyledikleriyle benim tavsiyemi birletirmi olursun. -
lemi olduun bir hatay zikrettiinde onu zikrettikten sonra tövbe edip

günahtan dolay Allah’tan balanma dilemelisin. lediin güalu
durumuna göre orada Allah’ zikretmelisin. Hz. Peygamber ‘Kötülük-

ten sonra onu silen bir iyilik yapmalsn’ derken Allah öyle der: ‘yilik-

ler kötülükleri siler.''
274 Bu konuda kötülüklerle iyilikler arasndaki müna-

sebet ve balar örenmeni salayacak bir terazin olmaldr.

Tavsiye

Her durumda Allah’a kar hüsnüzan sahibi olup suizan besleme-

men gerekir! Alp-verdiin her nefesin son nefesin olup olmadn bi-

lemezsin. Allah’a hüsnüzan üzere kavumalsn, suizan üzere O’na ka-

vumaman gerekir. Belki Allah verdiin bir nefeste cann alr. Baz in-

sanlar ‘Yaarken Allah hakknda suizan besle, ölüm vaktinde hüsnüzan

sahibi ol’ derler. Bu düünceye itibar etme! Bu görü Allah’ bilenlere

göre meçhuldür. Onlar her nefes Allah ile beraber olan kimselerdir. Bu-

rada bir fayda vardr ki, Allah’ bilerek O’nun hakkm yerine getirmi

olursun. Allah’n üzerindeki haklarndan biri de O’nun sözüne iman

etmendir. Ayette ‘Sizi bilmediiniz ilerde ina ederiz’
275

denilir. Belki Al-

lah sana ölüm yaratln getireceini zannettii nefeste seni ina eder,

sen de rabbin hakknda suizan üzere bulunup o haldeyken Allah’a can-

n teslim edersin. Hz. Peygamber’den gelen kutsi bir hadiste Allah’n

öyle söyledii aktarlr: ‘Ben kulumun bana olan zann üzereyim. Be-

nim hakkmda iyi zanda bulunsun.’ Hadiste Allah belirli bir vakit belir-

lememitir. Allah hakkndaki zannn, O’nun günahlar affettii, bala-

d, sildii eklindeki bir bilgi olmaldr. Bu bilgiyi seni davet eden ise

u ayet-i kerime olmaldr: ‘Ey kendilerine kakszlk eden kullarm! Al-

- lah’n rahmetinden ümit kesmeyin.’
276

Allah sana (baz ileri) yasaklam-

tr. Yasaklardan uzak kalman lazmdr. Allah haber vermi -ki O’nun

haberi geçersiz olamayacak ekilde dorudur, verdii haber neshedilmi
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olsayd hiç kukusuz yalan olurdu -hâlbuki O’nun yalan söylemesi im-

kânszdr- ve öyle buyurmutur: ‘Allah günahlarn hepsini balar .’
277

Burada herhangi bir günah ayrt etmeden ‘hepsini’ diyerek pekitirmi-

tir. Sonra ayeti itmam ederek ‘O'dur’ diyerek kendisine dönen bir zami-

ri kullanm ve ‘Gafur ve Rahimdir5
demitir. Bu isimler rahmetin ga-

zab geçmesine iaret eder. Allah ‘arya gidenler
’278 demi, herhangi bir

ardk zikretmemi, ar giden herkesi kuatmas için naks isim (ism-i

mevsul) kullanmtr. Sonra kullar kendisine izafe etmitir. Onlar Al-

lah’n, salih kulu Hz. sa’nn sözü olarak aktard üzere, haklarnda

‘Azap edersen onlar senin kullarndr.’
279

denilenlerdr. Burada Ayette Al-

lah onlar kendisine izafe etmitir ki Allah’a izafe edilmek kullar için ye-

terli bir ereftir.

Tavsiye

Gizlide, açkta, yalnzken ve toplulukta Allah’ zikretmek gerekir.

Ayette öyle denilir: ‘Si.2 beni zikredin, ben de sizi zikredeyim .’280 Allah

kulun O’nu zikretmesinin cevabm kendisinin kulu zikretmesi yapm-
tr. Kula günahtan daha çok zarar veren ne olabilir ki? Hz. Peygamber

zarar hakknda öyle der: ‘Her durumda hamd Allah’a mahsustur.’ Se-

vinç halinde ‘Hamd, nimet veren ve ihsan eden Allah’a mahsustur5
der.

Kalbini her durumda Allah’ zikredici olarak bulursan, zikrin nuruyla

kalbinin aydnlanmas kaçnlmazdr. O nur sana kefi kazandrr; eyay
kefetmek nur vastasyla gerçekleir. Keif geldiinde hayâ da kendisine

elik eder. Bu konudaki delilim komundan veya hakka ve deere sahip

olduunu düündüün birini görünce kendilerinden utanmandr. Hiç

kukusuz iman sana Hakka kar sayg kazandrr. Burada sözümüz

müminleredir. Tavsiyelerimiz Allah’a ve O’nun katndan gelenlere iman

edenlere yöneliktir. Allah sahih-kutsi hadiste öyle der: ‘Ben onunla be-

raberim.’ Yani beni zikreden kulumla beraberim. ‘Beni içinden zikre-

derse, onu içimden zikrederim. Bir topluluk içinde zikrederse, onlardan

daha iyi bir topluluk içinde zikrederim.’ Ayette öyle denilir:
‘
Allah’ çok

Zikreden erkek ve kadnlar ...’
261 En büyük zikir her durumda Allah’ zik-

retmektir.

Tavsiye

Her vakitte ve durumda bütün gayretini Hakka yaklatran ileri

yapmak üzere harcamalsm. Bunlar, o esnada ve halin diliyle Hakkn
sana söyledii ilerdir. Mümin isen hiçbir zaman kendisine itaat kar-
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mayan günahn olamaz çünkü sen o günahn günah olduuna inanrsn.

Bu kartrmaya balanma veya tövbeyi de ilave edersen, itaat üzere

itaat, yaknlk üzere yaknlk gerçekleir, günah amele katlm itaat yö-

nü güçlenir. man ise Allah katnda en güçlü ve en deerli yaklatrc

ameldir; iman Hakka yaklatran bütün fiillerin dayand esastr.

man sayesinde Allah'n kendisi hakknda verdii hükmü O’nun

hakknda verebilmen mümkündür. Bir kutsi hadiste Allah öyle der:

‘Kulum bana bir kar yaklarsa ona bir kulaç yaklarm; bir kulaç yak-

larsa, ona daha fazla yaklarm. Yürüyerek gelirse koarak giderim.'

(Hadiste zikredilen nispetsizlik olarak) bunun sebebi Allah’tan artrma

ve azaltmann ve daha zayf olmann kuldan kaynaklanmasdr. Çünkü

kulun Allah’a yaklama niyetiyle fiil ve davranlarn yerine getirirken

sebatkâr olmas gerekir. Bu itibarla kula fiillerini eriat terazisiyle tart-

mas emredilmitir öyleyse bu konuda sebatkâr ve srarl olmas gerekir.

Hzl hareket edip hzl olmakla nitelenir, hzll fiilinde ölçü ve tarty

uygulamas demektir, yoksa fiilin kendisinde hzl hareket etmez. Çün-

kü ölçü ve teraziye tam uygulamakla Allah karsndaki ibadet ve davra-

n sahih olabilir. Allah'n yaknl ise herhangi bir teraziye muhtaç de-

ildir. O’nun konulmu terazisi, senin fiilini tarttn terazidir ve o te-

raziyle Allah’a yaklamay maksat edinirsin. Bu vasftaki birinin sana

olan yaknl senin yaknlndan daha çok ve daha güçlü olmaldr. O
sana olan yaknln, senin kendisine olan yaknlnn bir misli katyla

nitelemitir. (Sen de yaklarsn) çünkü sen ilahi surette yaratlmsn.

Senin halifeliinin en az kendi zatm üzerinde halife olmandr. Sen

kendi beden arznda olduun kadar organlarn ile zahirî ve bâtn güçle-

rin üzerinde Allah'n halfesisin. Demek ki Allah’n sana yaklamas, se-

nin O’na yaklaman ve bu yaknla ilave bir durumdur. Bu husus kutsi

hadiste kar, arn, kulaç, komak ve hzla komak diye ifade edilmitir.

(Allah’tan) kara karlk kar, zira’; zira’ya karlk zira’, kulaç; yürü-

me pekitiinde ise komak olarak karlk bulur. Birinci durumda senin

yaklaman söz konusuyken dierinde O'nun sana yaklamas zikredilir.

Bu itibarla Allah el-Evvel ve el-Ahir’dir. Bu da uygun bir yaklama ve

yaknlktr. Bununla beraber bütün yaratlmlar için söz konusu genel-

ilahi yaknlk baka bir eydir. Bu yaknlk ‘Ona ah damarndan daha

yaknzi282
ayetinde ifade edilir. Kutsi hadiste bu genel yaknlk kaste-

dilmemi, onun yerine kulun Allah’a yaknlnn karl olan yaknlk

kastedilmitir. Kulun Allah’a en büyük yaknl, önce Allah’a ve kendi-
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sinden tebli eden peygambere iman ettikten sonra, O’nun katndan

gelenlere iman etmektir.

Tavsiye

Yapamasan bile içinden iyi iler yapmaya niyet et; kötülüe niyet-

lenirsen Allah rzas için onu brakmaya gayret et. Bununla beraber ezeli

kader ve kaza galip gelirse durum bakadr. çinden niyetlendiin hayr

ve iyilii yapman Allah takdir etmemi olsa bile, o fiili senin adna ha-

yr olarak yazar. Hz. Peygamberin aktard kutsi bir hadiste Hakkn

öyle dedii rivayet edilir: ‘Kulum bir iyilik yapmaya niyetlenip onu

yapmadnda (ma-lem ya’mel) onu bir iyilik olarak yazarm .

5 Hadiste

ma zarf bildirir. Bunun anlam udur: Bir hayr yapmaya niyet etmiken

-onu yapmam olsa bile- geçen her zaman içinde Allah onu bir iyilik

olarak yazar; bu zaman ne kadar olursa olsun, Allah niyete elik eden

her zamanda onu bir iyilik olarak yazar. Bu nedenle de ‘yapmad sü-

rece’ denilmitir. Allah öyle devam eder: ‘Yaptnda ise on kat olarak

yazarm.’ Bilirsen, göün slatt ekin hakknda öür (miktarnn) farz

klnmas buradan kaynaklanmtr. Kahcl olan geçiken hayrlardan

olursa, ecir ve sevap kyamete kadar sahibi hakknda yenüenir. Böyle bir

ecre misal olarak vakflar veya insanlar arasnda yaylan bilgi gibi sada-

ka- cariyeyi verebiliriz. Allah kullar hakkmdaki nimetini tamamlayarak

öyle der: ‘Kötü bir ey yapmaya niyet edeni ise yapmad sürece (ma-

lem ya’mel) balarm.’ Ma edat iyiliklerde olduu gibi zarf anlamn-

dadr ve hükmü -iyilikte olduu gibi- ne kadar devam ederse etsin de-

mektir. Sonra öyle der: ‘Onu’ yaptnda ise misliyle yazarm.’ Allah

adaleti kötülüe ve ihsan iyilie verir. Bu durum ‘yilik yapanlar için iyi

karlk ve ziyade vardr’283
ayetinde belirtilir. Bu da misle ilave ksmdr.

Allah, asln üzerlerinde hüküm vermesiyle, meleklerin babamz Adem

hakknda söyledikleri sözü bize bildirmitir. Melekler
‘
Yeryüzünde boz-

gunculuk yapacak ve kan aktacak birini mi yaratacaksn
,}S4 demi, kötü-

lüklerimizi zikretmi, iyiliklere deinmemilerdir. Çünkü Mele- i a’la’ya

hakim olan hal ilahi mertebe hakknda gayrettir. Onlar unsurdan yara-

tlmann, bu yaratln hakikati gerei, rabbe kar gelmeye (yol açaca-

n) anlamlardr. Bu bilgi onlarda zevk bilgisiyken bizim yaratl-

mzda ise daha da bariz ve açktr.

Melekler yaratl itibaryla bizimle ayn surette olmasalard, Allah

onlarn tarttklarn bize bildirmezdi. Tartmak (yaratlta bulunan)
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ztlklardan kaynaklanr. Buna mukabil Allah meleklerin hakkmzda ‘u

kulun iyilik yapmak istiyor’ dediklerini aktarmamtr. Burada ilkenin

verdii güce ve hükme baknz! Buradan insann deerini de örenirsin.

nsan birisinden söz ederken onun iyiliini söyleyip kötülüünden söz

etmezse onun derecesi nedir > Bununla beraber meleklerin sözleri hak-

knda iyi yorumumuz vardr. Dikkatini bu hususta çekmi olmamn se-

bebi, onlarn yaratln vc üzerinde bulunduklar durumu örenmeni

salamaktr. Herkes kendi hakikatine göre amel eder. Allah meleklerin

öyle dediklerini bize bildirmi vc söylemitir: ‘Senin u kulun kötülük

yapmaya niyetlenmitir.’ Hâlbuki kulu en iyi gören Allah’tr. Allah öy-

le der: ‘Onu gözetleyin! Kötülüü yaparsa misliyle yazn;
.

yapmazsa

onun için bir iyilik yazn. Çünkü benim için günah terk etmitir. Bu

melekler haklarnda Allah’n
‘

Üzerinizde koruyucu melekler vardr’
285

de-

dii meleklerdir. Bulunduklar mertebe ve görev, onlarn böyle sözleri

söylemelerini gerektirmitir. Melekler daha önce bu konudaki görev-

lendirme nedeniyle Allah’n öretimi olmakszn iyilikleri yazarlar. Buna

mukabil O’nun ihsann ve balamasn bildikleri için, günah hakknda

konumu, söz söylemilerdir. Konumam olsalard, Allah katmda

günahn mahiyetini örenemezdik. Nitekim (dünyevî) ihtiyacn gör-

mek üzere zikir meclisine gelen biri hakknda da benzer bir ey söyle-

miler, Allah ise hangi niyetle bulunursa bulunsun herkesi balayaca-n bildirmi ve sonra öyle demitir: ‘Onlar kendileriyle beraber ola-

nn bedbaht olmad cemaattir.’ Meleklerin mecliste bulunanlar Hak-

ka bildirmesi ve sorular olmasayd, Allah’n o insanlar hakkmdaki

hükmünü örenemeyecektik. Demek ki, dikkatini çektiimiz üzere s-

nrl kalan dar akllarn zannettiinin aksine, meleklerin konumalar

öretme ve rahmet amac tar. Allah iyilik ve kötülük hakknda öyle

der: ‘Kim bir iyilik getirirse on kat sevap vardr. Kim bir kötülük getirirse

misliyle cezalandrlr.
5286

Allah cezalandrdktan sonra bir grubu ba-
lar, bazen cezalandrmazdan önce balar. Demek ki -tövbe etmese bi-

le- nefsi hakknda ar giden herkes için mafiret kaçnlmazdr. Bu tav-

siyeyi hakkyla örenen kii, insan ile melek yaratl arasndaki nispeti

ve ilikiyi örenir. Asü ve ilke birdir. Rabbimiz de birdir ve O’nun bir-

birinden farkl isimleri vardr: Varlk sadece isimlerin suretinde tezahür

etmitir.
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Tavsiye

Müslüman olmam salayan cümleyi srarla söylemelisin. O cümle

‘Allah’tan baka ilah yoktur (La-ilahc illallah)’ cümlesidir. Bu zikir

içermi olduu ilave bilgiyle birlikte en faziletli zikirdir. Hz. Peygamber

‘Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledii cn faziletli cümle, ‘Al-

lah’tan baka ilah yoktur’ ifadesidir’ demitir. Bu ifade olumsuzluk ve

olumlamay birlikte içerir ki taksim zaten bu ikisiyle snrldr. Kelime-

nin içerdiklerini ancak onun deerini ve tartt eyleri bilenler anlaya-

bilir. Nitekim kendisine delalet etmek üzere zikredeceimiz bir rivayet-

te bu husus yer alr.

Bilmelisin ki bu cümle, tevhid kelimesidir. Tevhid hiçbir eyin

Hakka denk olmamas demekti; denk olsayd, bir olmaz, iki veya daha

fazla olurdu. Demek ki O’nu (veya tevhid zikrini) tartabüecek bir ey
yoktur. Onu sadece kendisine denk ve benzer olan tartabilir; hâlbuki

(O’na) denk ve benzer bir ey yoktur. Bu durum ‘Allah’tan baka ilah

yoktur’ cümlesinin teraziye girmemesinin sebebidir. Alimlerin geneli

tevhidin mukabili olan irkin kul tarafndan tevhidin varlyla birlikte

dile getirilemeyeceini beyan etmilerdir. Onlara göre insan ya mürik

veya muvahhid, yani birleyendir. Demek ki tevhidi ancak irk tartabilir.

Hâlbuki o ikisi terazide bir araya gelmez. Bize göre kelime-i tevhid te-

raziye girmez. Bunun nedeni anlayan ve yorumlayabilen için kutsi bir

hadiste belirtilir. Kutsi hadiste Allah öyle der: ‘Yedi gökler, onlar dol-

duranlar, yedi yer ve onlar dolduranlar bir kefede, ‘Allah’tan baka ilah

yoktur’ cümlesi ise baka bir kefede bulunsayd, bu cümle dierlerine

baskn gelirdi.’ Allah gökleri ve yerleri zikretmitir, çünkü terazinin ko-

nulaca yer kullarn amellerinin ulat Sidre-i münteha’dan sabit yl-

dzlar feleinin dibidir. Söz konusu ameller için terazi ortaya konul-

mutur. Terazi amellerin geçemedii bir yeri geçemez. Sonra öyle der:

‘Benden baka onlar dolduran...’ Hâlbuki Allah’tan baka onlar doldu-

ran yoktur.’ Haberdar ve bilgiliye iaret kâfidir! ekilci âlimlerden iba-

ret olan genelin diline göre, ‘baka’ derken kastedilen mürikin kabul et-

tii ortaktr. Mürikin kabul ettii ortan yaratlta itiraki ve ortakl

bulunsayd, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ cümlesi terazide onunla mey-

lederdi. Bu cümle her halükarda daha güçlüdür, bunun sebebi mürikin

de Allah’n yönünü, irk komu olduu (ortaa ait) yöne tercih etme-

sidir. Allah onlarn öyle dediklerini aktarr: ‘Biz putlara bizi Allah’a da-

ha çok yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz.’287 Tevhid terazisi deil de,
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varlk terazisi kalktnda ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5

cümlesi teraziye

girer, bazen de azamet tevhidi terazisine girer. Azamet tevhidi mürik-

lerin tevhididir. O teraziye girince ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5 cümlesi

onu tartar ve ar gelir. Gökleri ve yeri dolduran Allah’tan bakas de-

ildir ki? Ayn ifade ‘(gökleri ve yeri dolduran) ancak Allah’tr’ eklinde

daha önce de ifade edilmiti. Böyleyken (kefeler) ne yana sapacaktr ki?

Her iki kefede de Bir ve Kahhar vardr. Sicillat sahibine gelirsek, terazi-

nin kefesi ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5
cümlesinin yazd olduu kât

parçasyla sapar. öyle ki: Bir insan kelime-i tevhidi söyler, melek de

yazar. Bu cümle, konumada yaratlm vc (mclcklercc) yazlm ‘Al-

lah’tan baka Uah yoktur’ cümlesidir. Herkes için vazedilmi olsa bile,

tevhidi söyleyen, atee girmez. Allah ‘sicillat sahibi
5 hakknda bilgi ve-

rirken, mevkf ehlinin kelimc-i tevhidin deerini ve faziletini görmesini

kastetmitir. Onu ise diledii kullar cehenneme girdikten sonra görebi-

lirler ve ancak o zaman teraziye konulur. Vakfe yerinde Allah’n atee

girmesine hükmettii bir muvahhid (birleyen) kalmaynca, ardndan e-

faatle veya ilahi inayetle ateten çklr. O esnada ‘sicillat sahibi
5
getirilir

ve vakfe yerinde cehennemden pay olmayan cennet ehli kalr. O kii

yaratlmlardan ameli en son tartlacak kimsedir. Çünkü balangç ve

son ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5

ifadesinindir. Bazen balangc -sicillat

sahibinde olduu üzere- sonu olabilir.

(Kelime-i tevhidin faziletinin bahsi hakknda), ayrca bilmelisin ki,

Alial genele eyann en faziledi, en faydal ve tartda en ar olanm

verdi. Çünkü onun vastasyla pek çok zdd karlatrr. Binaenaleyh

orada (Vakfe yerinde) insanlarn genelinde bütün züara mukabele ede-

bilecek bir kuvvete (sahip amel) bulunmaldr. Allah ehlinden olan bü-

tün ariflerin farkna vard bir mesele deildir bu! Onu fark edenler,

insanlara eriariar getiren nebilerdir. Hz. Peygamber’in öyle söyledi-

inde tereddüt yoktur. ‘Ben ve önceki peygamberlerin söyledii en üs-

tün söz ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5
ifadesidir.’ ‘Allah’, ‘Hu5

gibi özel

isimler ve zamirlerle Hakk zikretmek de söylediimiz üzere kelime-i

tevhidin üstünlüüne ve faziletine iaret eder. Allah’ bilenlere göre

bunlar ‘Allah’tan baka ilah yoktur5
ifadesinin kendilerinden daha üstün

olduu bir takm zikirlerdir. Dostum! nsanlarn geneli nezdinde sabit

olan zikri yapman gerekir. ‘La-ilahe illallah
5

,
yani kelime-i tevhid zikri,

en kuvvedi zikir olduu kadar en parlak nur ile (Hakka) en yakn mer-

tebe ona aittir. Bunun farkna ancak bu zikri düstur edinip kendisinde
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muhkem hale getirinceye kadar tekrarlayanlar varabilir. Allah’n rahme-

tinin her eyi kapsamasnn sebebi onun ümullü ve bütün emellere ula-

c olmasdr. Her insan -yolunu bilmese bile- kurtuluu arar. ‘La ilahe’

diyerek bir eyi olumsuzlayan, olumsuzladun varln ‘illallah’ diye-

rek olumlar. Fakat bu olumlama (ispat) bilgi bakmndan deil, hüküm
bakmndan olumlamadr. Buna mukabil Hakkn varln hem hüküm
ve hem bilgi bakmndan zorunlu sayarsn. (Kelime-i tevhidde geçen)

lah bütün isimlerin sahibidir. Bütün isimler bir hakikate ait olabilir ki

o da gökleri ve yeri imar edip ‘Allah’ diye isimlendirilendir. Yükseltme

ve alçaltma terazisi (J’nun elindedir. Allah’n kendisine ve kendisini

bilmeye saadeti bititirdii bu zikri sürekli yapmalsn!

Tavsiye

‘La ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur)’ diyenlere kar dü-

manlk beslemekten uzak durmalsn! Bu söz insana Allah’n genel dost-

luunu (velayet) kazandrr. Onlar, hata etseler ve hatta yeryüzünü ha-

tayla doldursalar bile, Allah'n dosdardr. Onlar Allah’a ortak komaz-

lar. Ne kadar hata yapsalar da, Allah o hatalar mislince mafiretle ken-

dilerini karlar. Kimin Allah ile dostluu sabit ise onunla savamak ha-

ramdr. Kim Allah’a sava açarsa, Allah onun dünya ve ahiretteki ceza-

sn beyan etmitir. Allah bir insann kendisine düman olduunu sana

bildirmemise, onunla düman olmamalsn. (Kendiliinden dümanlk
edersen) O’nun karsndaki en basit tavrn emrini ihmal etmi olman-

dr. Onun Allah’n düman olduunu örendiinde -ki böyle biri mü-
rik olabilir- Hz. brahim’in babas Azer hakknda yapt üzere mürik-

ten yüz çevirmen lazmdr. Allah öyle buyurur: ‘Onun Allah’n düman
olduu kendisine görününce ondan uzaklat .’

288
Senin terazin bu olmal-

dr. Allah öyle der:
‘

Allah’a ve ahiret gününe inanp Allah’a ve peygambe-

rine dümanlk edenlere dostluk besleyen bir kavim göremezsin, babalar bi-

le olsa ...’
289 Hz. brahim de böyle yapmt. ‘Onlar, babalan, çocuklar,

karde ve kabileleri olabilir.’ Bir insann Allah'n düman olduunu
bilmezsen, sadece imkân nedeniyle veya dilde ortaya çkan (sözler) ne-

deniyle Allah'n kullarna kar dümanlk beslememen gerekir. Yapman

gereken i fiili kötü görmektir, insann kendisini deil! Allah’n düma-
n söz konusu olunca, onun kendisini kerih görmen gerekir. Bu itibarla

bir eyin kendisini -ki bu durum Allah’m dümanyla ilgilidir- kerih

görmek ile fiili kerih görmek arasnda fark vardr. kinci kii mümin ve-
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ya hâlihazrda müslüman deilken son nefesinin ne olaca bilinmeyen

biridir. Sahih rivayette geçen ‘Bir velime dümanlk edene sava ilan

ederim’ ifadesi hakknda uyank olmalsn! nsanm durumunu bilmeyip

kendisine dümanlk edersen Hakkn yaratklar hakkndaki hakkna ria-

yet etmemi olursun. Söz konusu insan kendisine dümanlk ettii ahs
hakknda Allah’n bilgisini veya beyann bilmiyordur ki, ondan uzak-

lasn ve onu düman edinsin. Gerçekte Allah’n düman olduu halde

bunu bilmez ve görünen halini bilirsen, böyle bir durumda Allah’n

hakkn yerine getirmek için onunla dostluk kur, dümanlk etme! (Gö-

rünen haline riayet etmezsen) ez-Zahir ismi Allah’n katnda seninle ha-

smlk eder. Allah’a senin üzerinde bir delil brakma, helak olursun.

Çünkü kesin delil Allah’a aittir. Bunun için Allah’n kullarna kar ef-

kade ye merhamede davran. Nitekim Allah kâfir ve mürik olduklar

halde -bunu bilerek- onlar rzklandrr. Allah’n onlar rzklandr-

masnn sebebi, içinde bulunduklar durumun kendilerinden kaynak-

lanmadn bilmesidir. Onlarn içinde bulunduklar durumun kendile-

riyle nasl ilgili olduunu daha önce genel diliyle açklamtk; Allah her

eyin yaratcsdr. Onlarn irkleri ve inançszlklar da kendilerinde Al-

lah taralndan yaratlmtr. Seçkinlerin diliyle açklamasna gelirsek,

herhangi bir mevcutta ortaya çkan hüküm, sübût halindeki yokluktaki

haline göre gerçekleir. Allah da kendisini o halinde bilir. Binaenaleyh

her durumda ve herkese kar ‘kesin delil Allah’a aittir
3

. Tartma ve iti-

raz çksa bile i, O’na havale edilir.

Bilmelisin ki, bulunduun halde merhametini, efkatini bütün can-

llara-hayvanlara ve yaratlmlara yaymalsn. ‘u bitkidir, bu canszdr,

haberleri yoktur’ deme. Senin onlardan haberin olmasa bile, onlarn

senden pekala haberleri vardr. Varl bulunduu hal üzere brak, ona

Yaratan’n kendisini var ederken merhamet ettii üzere merhamet eyle.

O esnada kendisinde fiilen bulunan eye/hale göre varla bakma! Ta ki

doru söyleyenler ve yalan söyleyenler ortaya çksn .’
2*0 Bu esnada onlar

Allah’n emri nedeniyle düman edinmenin gereklilii ortaya çkar. Ni-

tekim Allah dümann dost edinmemeni ve ona sevgi göstermemeni

emretmitir. nançtaki zafiyetin seni onlarla iyi geçinmeye zorlayabilir.

Böyle bir durumda kendilerine sevgi göstermeden onlar idare edebilir-

sin. fakat buradaki snr, kötülüklerini kendinden uzaklatrman için bir

bar halinden ibarettir. Her durumda iini Allah’a havale et, kavuun-

caya kadar her durumda O’na itimat et.
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Tavsiye

AJlah’n farz kld ileri O’nun yerine getirmeni emrettii ekilde

yerine getirmen gerekir. Farzlar tamamlayp kemale erdirdiinde, iki

farz ibadet arasnda -her ne olursa olsun- nafile ibadetleri yerine getir-'

melisin. Hiçbir amelini küçük görme, çünkü Allah kendisini yaratrken

ve var ederken deersiz görmemitir. Allah seni bir ile yükümlü tut-

musa, mudaka o ey hakknda bir inayeti ve ilgisi vardr. Bunun delil-

lerinden birisi, sen yükümlü olduun iten mertebe bakmndan daha

üstün olsan bile, seni onula yükümlü tutmasdr; sen yükümlü olduun
o iin varlk mahallisin! Çünkü yükümlülük ve teklif, yükümlülerin fiil-

leriyle ilgili olduu kadar aym zamanda -kendisi bakmndan deil- fiili

bakmndan yükümlüyle ilgilidir.

Bilmelisin ki, farzlar yerine getirirken Allah’a en sevimli ve en çök

yaklatran ilerle uratn bilmelisin. Bu nitelie sahip olunca da

Hakkn duymas ve görmesi olursun. Artk Hak seninle duyar, seninle

görür. Hakkn eli senin elin olur.
‘

Sana biat edenler Allah’a biat etmitir.

Allah’n eli onlarn ellerinin üzerindedir.’291 Allah’n eli olmalar itibaryla

onlarn elleri, kendi elleri olmalar bakrmdan ellerinin üzerindedir. O
eller biat eden ellerdir; fail ise bizzat Allah’tr. Onlarn elleri Allah’n eli

olduu kadar Allah’a da elleriyle biat etmilerdir. Onlar biat edenlerdir.

Bütün sebepler, onlarn sonuçlarn var etme gücüne sahip olan Hakkn
elidir. te bu, nafileler hakknda olduu gibi, hakknda açk ifadenin

bulunmad ‘büyük muhabbet’ demektir. Hâlbuki nafile ibadetlere de-

vam etmek neticesinde hakknda nassn bulunduu ilahi sevgi meydana

gelir. Bu sevgi neticesinde Hak kulun duymas, görmesi (görme gücü)

haline gelir. Farz ibadederi yerine getirmenin neticesinde Hak kulunu

sevdiinde ise bunun tersi olur (Hak kulun güçleri haline gelir). Bu iti-

'

barla farz ibadetlerde zorunluluk kulluu yer alr ve onlar asl olanlar-

dr. Bu asim fer’i ise nafile ibadettir ve onda ihtiyarî kulluk/ibadet bulü-

nur. htiyarî kullukta Hak senin görmen ve duymandr. Bu ksm ‘nafi-

le’ diye isimlendirilmitir, çünkü ilave demektir. Sen de asim itibaryla

varla ilavesin. Allah vard ve sen yoktun, sonra var oldun. Demek ki

hadis varlk, (varla) ilavedir. Sen Hakkn varlnda ‘nafle’sin ve bu

nedenle nafile diye isimlendirilen bir amelinin olmas kaçnlmazdr; na-

file senin asln demektir. Buna mukabil (asla karlk olarak) farz diye

isimlendirilen bir amelin de bulunmaldr ki, o da varln asl ve Hak-

lan varldr. Farzlar yerine getirirken sen O’na ait iken, nafilede ken-
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dine aitsin. O’nun seni -senin O’na ait olman itibaryla- sevmesi, kendi-

ne ait olman itibaryla seni sevmesinden üstündür. Allah’tan aktarlan

sahih-kutsi bir hadiste öyle denilir: ‘Kulum bana farz kldm ibadet-

lerden daha sevimli bir ile yaklamad. Bana nafile ibadetlerle yakla-

may sürdürür, ta ki onu severim. Onu sevdiimde kendisiyle duyduu

kula, kendisiyle gördüü gözü, kendisiyle tuttuu eli, kendisiyle yü-

rüdüü aya olurum. Bir ey isterse veririm, bana snrsa korurum.

Bir eyi yaparken en çok mümin kulumun cann almada tereddüt et-

tim. O ölümü sevmez, ben ise onun gecikmesini sevmem.’

Allah’ sevmenin neticelerine baknz! Sen de bu ilahi sevgiyi mey-

dana getirecek ibadetle»
i
yerine getirmede srarl davranmalsn. Nafile

ibadet farzlar tamamladktan sonra yerine getirilir. Bu itibarla nafile

ibadetlerde farz ve nafileler bulunur; içindeki farzlarla (eksik) farzlar

ikmal olunur. Sahih bir kutsi hadiste Allah öyle der: ‘Kulumun nama-

zna baknz! Tam mdr, noksan mdr? Tam olduunda onu tam ola-

rak yazarlar. Eksik olduunda Allah öyle der: Baknz! Kulumun nafile

ibadeti var mdr? Nafile ibadeti olursa Allah öyle der: ‘Kulumun farz-

larn nafile ibadetinden tamamlayn. Sonra ameller böyle teker teker

ele aln. : Nafileler farzlarda asllar bulunan ibadetlerdir. Farzda asl

bulunmayan ibadet müstakil olarak ortaya çkartlm bir ibadettir ve

ekilci alimler onu bid’at diye isimlendirirler. Allah öyle der: ‘Bir ruh-

banlk çkardlar’292 Hz. Peygamber ise o bid’ari iyi bid’ar diye isimlen-

dirdi. yi bir âdeti/bid’ati ortaya çkaran kii onun sevabn ald kadar

kendi sevaplarndan hiçbir ey eksilmeden kyamet gününe dein onu

yapanlarn sevabn da alr. Nafile ibadet farzlarn gediklerini ve eksik-

liklerini kapatma gücüne sahip olunca, nafilede de farzlar belirlenmi ve

yerletirilmi, bu sayede farzlar kendileri gibi farzlarla telafi edilmitir.

Mesela nafile namaz (ardar itibaryla) farz hükmündedir. Bunun yan

sra nafileler zikir, rükû, secde gibi farzlar da içerir. Bununla beraber

nafile asl itibariyle nafile iken namazda okunan sözler, yaplan fiiller

nafile namazdaki farzlardr.

Tavsiye

Amellerini olduu kadar, sözlerini de gözetmen ve incelemen ge-

rekir. Bilmelisin ki, sözlerin amellerin cümlesinden saylr. Bu sebeple

baz bilginler ‘Sözünü amelinden sayann sözü az olur’ demilerdir.

Bilmelisin ki. Al1 h kullarnn sözlerini dikkate almi olduu kadar söz
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söyleyen her dilin nezdinde bulunur. O bir eyi söylemekten seni me-

nederse, (söylerken) inanmasan bile, o sözü söylememelisin. Allah seni

(inanmadan söylediin) söz nedeniyle sorumlu tutar. Bize aktarldna

göre, melek, kulun amelini onu telaffuz edene kadar yazmaz. Allah öy-
le der:

‘Her söz söylediklerinde onun yannda güçlü bir gözetmen vardr.
1293

Kastedilen sözleri sayan ve yazan meleklerdir. Baka bir ayette ‘Üzeri-

nizde hajaza melekleri vardr, onlaryaptklarnz bilir
1294

denilir. Sözlerin

fiillerin kapsamndadr, u ayete dikkatle bakmalsn: ‘Allah yolunda öl-

dürülene ölü demeyiniz.'
295

Allah insana bir sözü yasaklamtr, çünkü

öyle bir sözü söyleyen, hiç kukusuz Allah’ yalanlam demektir. Allah

kendi yolunda öldürülenler hakknda ‘Onlar diridir’ demitir. u ayete

de bakmalsnz: ‘Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyiniz, onlar

Rablerinin katnda diridirler.’
296 Baka bir ayette ‘Allah günah sözün açk-

ça söylenmesini sevmez
1297

, *Onlarn konumalarnn (hecva) çounda hayr

yoktur
1298

denilir. Ayetteki necva söz demektir. Bir sözü söylediinde,

Allah’n kendisine göre konuman buyurduu ve eriat kld teraziye

göre onu söylemelisin. Hz. Peygamber akalard, fakat akalarken

sadece doruyu söylerdi. Her durumda Allah’ raz eden doruyu söy-

lemen gerekir. Her doru Allah’ raz etmez. Bu itibarla söz tamak
veya gybet doru söz iken Allah’ raz etmeyen sözlerdir. Allah sana

gybeti yasaklad kadar söz tamay yasaklamtr.

Allah’n sözü dikkate al, mam Müslim’in aktard kutsi hadiste

bir ifadede tezahür eder. Gök yamur yadrrken Allah öyle buyurur:

‘Kullarmn bir ksm bana iman ederek, bir ksm inkâr ederek sabah-

lam! Onlarn arasnda ‘bize öyle yamur yamtr5
diyenler beni in-

kâr etmi, yldzlara iman etmitir. Buna mukabil ‘Allah’n rahmeti ve

ihsanyla yamur yad’ diyenler ise bana inanm, yldzlar inkâr et-

milerdir.’ Burada Allah konuanlarn sözlerini dikkate almtr. Ebu
Hureyre öyle derdi: ‘Gök yamur yadrdnda, fetih bereketiyle bize

yamur ihsan edildi.’ Ardndan u ayet-i kerimeyi okurdu: ‘Allah insan-

lara rahmetini açarsa onu engelleyecek yoktur.
1299

Allah’n sebepleri âleme

yerletiren ve diken olduuna inanp bize göre âdetin eyann -

sebeplerle deil- sebepler vesilesiyle icra edildiini kabul edebilirsin.

Bununla beraber Allah’n sana söylemeni yasaklad bir sözü söyleme!

Allah sana baz ileri yasaklad gibi -doru bile olsa- baz sözleri de

yasaklamtr. ‘Bana iman eder, yldzlar inkâr eder; beni inkâr eder,

yldzlara iman eder* ifadesindeki hikmete iyice bakmalsn! nsan Al-



194 Fütûhât- Mekkiyye l8

lah’n hsann dile getirirse, hiç kukusuz, adn anmad bir yerde yl*

dizi örtmü ve gizlemi olur. Buna mukabil kim yldzdan söz ederse,

kendisinin fail ve yamuru yadran olduuna iman etse bile, Allah’

gizlemi ve örtmü demektir; adn telaffuz etmedii için (inkâr etmi

saylr). Allah kutsi hadiste ‘örtmek’ anlamndaki küfür sözünü kullan-

mnr. Yamur yadrmaktan söz ederken (bulutlardan, yldzlardan)

söz etme sakn! Yamurun onlarn sebebiyle olduuna inanmaman ise

daha önemlidir. Mümin isen senin inancn ununla snrldr: Allah se-

bepleri tabiî deliller olarak yaratmtr ve tabiî her delilin almas
mümkündür. Adetlerin yanltmasndan kendini korumalsn. Allah’n

senin için belirledii snrlardan da habersiz kalmaman ve onlan ama-

man gerekir. Allah onlar kendilerine riayet etmen için ortaya koymu
ve belirlemitir. Bu durum her eyde böyledir! Sahih bir hadiste öyle

denilir: ‘Bir adam Allah’ kzdran söz söyler, sözün nereye ulaacan
bilemez, sonra sözü nedeniyle cehennende yetmi çukura düer. Bir

adam Allah’ raz edecek bir söz söyler, sözün nereye varacam bile-

mez, o söz nedeniyle illiyyîn’de yükselir.’ Sadece Allah’ raz edecek e-

kilde konumaksn, Allah’n gazabn üzerine çekecek sözleri söyleme-

melisin. Bunu yapabilmen Allah’n konumada belirledii smr bilmene

baldr. Bu husus insanlarn kendisinden gafil kald bir meseledir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘nsanlar çeneleri üzerine cehenneme düü-

ren ey dillerinin ürünleridir.’ Hakim öyle der: ‘Hapsedilmeye en layk

olan dildir. Allah onu iki dudak ile dilerin arasna yerletirmitir. Yine

de gereksiz konuur ve kaplar açar.’

Tavsiye

Ruhu olan bir eyin suretini yapmaktan saknmalsn. Öyle resim-

ler yapmay insanlar kendilerine basitletirmiken Allah katnda ciddi

bir itir. Suret yapclar, kyamette en çetin azap görecek olanlardr. K-
yamette suret yapana öyle denilir: ‘Yarattna hayat ver veya ruh üfle!’

Hâlbuki ruh üfleyemez. Sahih-kutsi bir hadiste Allah’n öyle dedii

bildirilir: ‘En zalim kii benim gibi yaratmaya kalkandr. Bir zerreyi

veya tohumu veya kl yaratsnlar bakalm.’ Kul bu ölçüye riayet ederek

Allah’tan bu konuda gelen rivayetler sebebiyle resimciligi-suret yapmay

terk eder, herhangi bir hayvan veya can olmayan sureti tasvir ederek

rububiyede çekimekten uzak kalrsa, âlemdeki her suretin hayat sahibi

olduunu örenir. Baka bir ifadeyle her eyin Allah’n hamdini tespih
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etmek için konuan ve canl olduunu görür. Bitkilerin resmini yapmak

veya gözle görülecek ekilde can olmayanlarn resmini yapmak üzere

kendine müsamaha göstermeye kalkarsa, böyle bir insan bu kefe hiçbir

ekilde ulaamaz. Çünkü gerçekte âlemdeki her suretin ruhu vardr. Al-

lah gözlerimizi ‘canl’ olmad denilen varlklarn canlln idrakten

engellemitir. Ahirette ise gerçek herkes için tebarüz eder. Zaten bu

nedenle Allah ahireti daru’l-hayevan
,
yani hayat yurdu diye isimlendirdi.

Dünyadaki halinden farkl olarak, orada görülen her ey nânk (konu-

an) ve canldr. Sahih bir rivayette Talar peygamberin avucunda tes-

pih ederdi’ denilir. nsanlar talarn tespih etmesini harikulade bir i sa-

yarak yanlmlardr; burada harikulade olan, iitenlerin bu tespihi iit-

meleridir. Talar, Allah’n bildirdii gibi, zaten sürekli tespih edicidir-

ler. Bununla beraber Hz. Peygamberdin avucundayken daha önce yap-

madklar özel bir ekilde veya özel bir konuma tarzyla tespih etmi

olabilirler. Hadis böyle yorumlandnda bu kez harikulade, dinleyenle-

rin kulaklarnda deil, talarda meydana gelmi olur. Dinleyenlerin

duymasnda gerçekleen harikulade ise duyma âdeti olmayan birinin

böyle bir konumay duymasdr.

Tavsiye

Kardeim! Öüt almaya ve ibretle düünmeye sevk ettii için has-

talar ziyaret etmelisin. Allah inam zayflktan yaratmtr. Kendisini

ziyaret ederken hastaya bakmak aslna bakman hususunda dikkatini çe-

ker. Kendisine itaat etmede lazm olan güçte de Allah’a muhtaç oldu-

unu görürsün. Bunun yan sra Allah hasta olan kulunun yanndadr.

Dikkat ediniz! Hastann Allah’tan baka snd kimse olmad gibi

Allah’tan baka kimseyi zikretmez. Allah sürekli onun dilinde yâd edilir,

kalbinde de sadece Allah’a yöneür. ' Hangi hastalk olursa olsun, hasta

Allah’la beraberdir. Tedavi olup ifaya vesile olaca bilinen vastalara

bavursa bile, böyledir. Her halükarda hasta Allah’tan gafil deildir.

Bunun sebebi Allah’n onun yannda hazr bulunmasdr. Allah kya-

mette öyle der: ‘Ey Ademolu! Hasta oldum, ziyaret etmedin.’ nsan

öyle cevap verir: ‘Rabbim! Sen âlemlerin Rabbiyke seni nasl ziyaret

edebilirdim d?’ Allah öyle der: ‘Bir kulumun hasta olduunu biliyor-

dun fakat ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun nezdin-

de bulurdun.’ Hadis sahihtir. Hadiste geçen ‘beni onun nezdinde bu-

lurdun’ ifadesi, hastann gizlide ve açkta Rabbini zikretmesi demektir.
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Allah’n yaratt herhangi bir varlk senden yemek veya su istediinde,

imkânn olunca, ona yemek ve su vermen de böyledir. Baka hiçbir de-

erin ve merteben olmayp sadece yemek ve su isteyen varlk seni kulla-

rm yediren ve içiren Hakkn mesabesine yerletirmi olmas, eref ve

deer olarak kâfidir. Meseleye böyle bakmak pek az insanda bulunur.

Dilenciye baknz! O dilenirken ve sesini yükseltip ‘Allah için bana bir

ey ver’ derken o esnada Allah kendi adyla onu konuturmutur. Adam

duyup da istediini vermen için sesini yükseltmi, hiç kukusuz seni Al-

lah'n adyla isimlendirmi, sesini yükselterek sana dönerken adeta Al-

lah’a yönelir gibi dönmütür. Seni efendinin mesabesine yerletiren bi-

rini mahrum brakmaman ve istediini verirken aceleci olman gerekir.

Daha önce zikretmi olduumuz kulun hastalyla ilgili hadiste

Allah öyle der: ‘Ey Âdemolu! Senden yemek istedim, yemek verme-

din.’ Kul ‘Sen âlemlerin Rabbiyken seni nasl yediririm?’ deyince Allah

öyle der: ‘Falan kulumun yemek istediini ve senin ona yemek verme-

diini hatrlamyor musun? Yemek verseydin, o yemei benim

nezdimde bulurdun. Ey Âdemolu! Senden su istedim, bana su verme-

din.’ Kul öyle der: ‘Rabbim! Âlemlerin Rabbiyken ben sana nasl su

veririm?’ Allah öyle der: ‘Senden su isteyen falan kuluma su vermedi-

ini bilmiyor musun? Su verseydin, verdiini benim katmda bulur-

dun.’ Hadisi mam Müslim, Muhammed b. Hatem’den, o da Behz’den,

o da Hammad b. Seleme’den, o da Sabit’ten, o da Ebu Rafi’den, o da

Ebu Hureyre’den aktarmtr. Bu rivayette Allah kendisini kulunun

mertebesine yerletirmitir. Bütün bu durumlarda Allah’ zikreden ve

O’nun karsnda huzur sahibi olan kul, kendisinden yemek ve su iste-

yenin Hak olduunu görür, O’nun kendisinden istediklerini yerine ge-

tirmek üzere kouturur. Çünkü insan kyamette ihtiyac nedeniyle

kendisinden su veya yemek isteyen dilencinin halinde ve durumunda

olup olamayacan bilemez. Öyle bir durumdaysa Allah da onun ihti-

yacn karlar. ‘Onu benim katmda bulurdun’ ifadesi bu demektir. Ya-

ni o yemei ve içecei ben senin adna yukar kaldrr vc berekedendirir,

kyamette de en güzel, en ho ve daha öncekinden büyük bir ekilde sa-

na iade ederdim demektir. nsan kendisinden su ve yemek isteyenin,

onu ihtiyaçlar karlama kudretine sahip olan (Hakkn) mesabesine -ki

insan Allah’n halifesidir- yerletirdiini görebüecek bir himmete sahip

olmayabilir. Böyle bir durumda yaplabilecek ilerin en az, daha çok

iyilik ve hayr elde etmek maksadyla ticaret saikiyle dilencinin ihtiyaçla-
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mu karlamaktr. Hâlbuki bu hadisi örenip de seni halife olarak gö-

revlendirdii -çünkü her ey O’na aittir- ilerde senden bir ey isteyenin

Allah olduunu gördüünde i nasl olacaktr? Her ey Allah’a aittir ve

Allah seni halife olarak görevlendirdii maldan infak etmeni emrederek

öyle demitir: ‘Sizi halife kld mallardan infak ediniz*
300 O maldan in-

fak ettiinde, ecrin ve sevabn artar. Güzel bir söz veya kendisinden

memnun, tatl bir çehreyle bile olsa, dilenciyi kovma! Sen Allah ile kar-

laacaksn. Hz. Haan -veya Hüseyin- dilenci bir ey istediinde, iste-

diini vermek üzere koar ve öyle derdi: ‘Ho geldin, safa geldin! Sen

benim azm ahirete tayacak kiisin.’ Hz. Hüseyin dilenciyi yükünü

tayan birisi olarak görmekteydi. Allah insana bir nimet verip de ba-

kasna onun fazilet ve ihsann yüklemediinde, kyamette onu kendisi

tar ki, onun hesab kendisine sorulabilsin. Bu nedenle Hz. Haan öy-
le derdi: ‘Dilenci az ahirete tayandr.’ Bu sayede kendisinden tama
yükü kaldrlm olur.

Tavsiye

Kullara hakszlk etmekten saknnz. Kullara hakszlk (zulüm ve

karanlk ilikisiyle) kyamet gününde karanlklar olarak ortaya çkacak-

nr. Kullara hakszlk, Allah’m kendilerine vermeni emretmi ve vacip

klm olduu haklarn vermemektir. Allah’m vermeni istedii hak, ba-

zen kiinin üzerinde gördüün zorunluluk ve ihtiyaç nedeniyle hal di-

liyle gerçekleir. Sen ise bu esnada darln giderecek, zorluunu ama-
sn salayacak güce sahipsin. Bu durumda muhtacn hal diliyle senin

malnda bir hakknn çktn bilmen gerekir. Allah bu bilgiyi sana

onun hakkn ödemen için öretti; aksi halde sorumlu olursun. Onun
ihtiyacn karlayacak güce sahip deilsen bile, Allah’m o kiinin halini

bo yere öretmediini bilmelisin. Bu durumda bilmen gereken udur:

Allah onun halini sana onun ihtiyacn karlayp skntsn çözecek

(imkân sahibi) birinin nezdinde güzel sözle yâd ederek ona yardmc
olman istemitir. Bunu da yapmazsan, en azndan kendisine dua etme-

lisin. Bütün gayretini harcayp yapabilecein tek i o olduunda dua

edilir. Bunu yapmaktan gafil olduunda, o hal sahibine zulmedenlerden

olursun. Yoksul o andaki ihtiyac nedeniyle ölürse durum böyledir; öl-

mez vc baka biri ihtiyacn karlarsa, hiç kukusuz, fark etmeden o

kardein senden yükümlülüü düürmü saylr. Mümin müminin kar-

deidir, onu kendi bama terk etmez, ihtiyacn karlayan mümin böyle
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bir niyet tamam olsa bile, gerçekte durum böyle olduu gibi Allah

da onu böyle kabul eder. Hal diliyle dilenen birisine muhtaç olduu e-

yi verirsen, daha önce onun (hakkn vermeyerek) mahrum brakan bi-

rinci kardeinin adna vermeye niyetlen, o hayrla mümin kardeini

kendine tercih ederek onun adna yap! O mümin fakirin ihtiyacn (kar-

lamayarak) senin bu hayr yapmana vesile olmu, bu hayra ulaman

salamtr. Hâlbuki, dilencinin istediini verseydi, fakir verilenle yeti-

nir, sen de o iyilii ve hayr bulamazdn. Arifler verirken böyle bir ni-

yetle verirler. Baka bir ifadeyle arifler halleriyle ve sözleriyle dilenen

muhtaçlara böyle verirler. *Dilenene gelirsek, onu kovma.’30
' Bu dilenme-

nin manevi veya maddi bir halle ilgili olmas birdir. Bu itibarla bilgi ve

onu öretmek bu konuyla ilgilidir. Mesela akn hidayet talep ederken

aç olan yedirilmeyi, çplak onu havann scak ve souundan koruyacak

veya avret mahallini örtecek elbiseyi talep eder. Cezalandrabileceini

bilen cani de suçunu affetmeni ister. aluna hidayet yolunu göstermeli,

aç doyurmak, susama su vermeli, çpla giydirmelisin. Bilmelisin ki

sen de yoksulun muhtaç olduu eye muhtaçsn. Buna mukabil Allah

‘âlemlerden müstanidir.

’

m
Yine de insanlarn dualarna icabet eder, ih-

tiyaçlarn karlar, onlara ulaan zararlar defetmek üzere O’ndan yar-

dm istemelerini veya menfaatleri kendilerine ulatrmas için dua etme-

lerini emreder. Allah'n kullarna böyle davranmak sana daha yakan i-

tir. Çünkü onlarn muhtaç olduu bütün bu hususlarda sen de Allah’a

muhtaçsn.

mam Müslim kitabnda Abdullah b. Abdurrahman b, Behram ed-

Darimi’den, o da Mervan b. Muhammed ed-Dmeki’den, o da Said b.

Abdülaziz’den, o da Rebia b. Yezid’den, o da Ebu dris el-Havlani’den,

o da Ebu Zerr’den öyle bir hadis aktarr: Hz. Peygamber kutsi bir ha-

diste Allah’n öyle söylediini bildirir: ‘Ey kullarm! Ben kendime zul-

mü haram kldm, onu sizin aranzda da haram kldm. Birbirinize zul-

metmeyin. Ey kullarm! Benim hidayet ettiklerimin dnda hepiniz a-

rmsnz. Benden hidayet isteyin ki, hidayet edeyim. Ey kullarm!

Benim yedirdiklerimin dmda hepiniz açsnz. Benden yemek isteyin ki

sizi yedireyim. Ey kullarm! Hepiniz çplaksnz, benden elbise isteyin

ki sizi giydireyim. Ey kullarm! Siz gece gündüz hata ilemektesiniz,

ben de bütün günahlar balarm. Balanma dileyin ki, sizi bala-

yaym.’ Allah bütün bunlar senin hakknda bir istein olmakszn verir-

ken, kendisinden istemeni emretmi, isteine icabet ederek sana verece-
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ini bildirmitir. Bunun maksad, dileini kabul etmi olmakla, sana

dönük inayetini göstermektir. Bu da Allah’n sana verdiine ilave baka

bir mertebe (ve nimettir). Bir eyi Allah’n emriyle istersen, hiç kuku-

suz, O da senin kendisinden istediini (ezeli olarak) bilir. Senin yaratl

asln ve ilken muhtaçlk ve dilenmedir ve bunun böyle olmas kaçnl-

mazdr. Bu durumda insan isterken zorunlu bir ii yapmken buna

mukabil Allah’n emrine balanan birinin sevabyla ödüllendirilir ve

yaptn hayra hayr katlr. Allah sana merhameti gerei ve hayr sana

ulatrmak, -bakasna deil- sadece O’na muhtaç olduuna dikkatini

çekmek üzere dua etmeni emretmitir. Çünkü seni sadece O’na ibadet

etmen üzere, yani karsnda zelil olman için yaratt. Sana tavsiyem

Hakkn emir ve yasaklarnn snrnda durup emrini bizzat O’ndan id-

rake çaimandr. Böyle yaparsan emir ve yasaklarnda senden talep et-

tiklerini bilenlerden olabilirsin. htiyacn rabbinden istemeyen insan,

hiç kukusuz, O’nu cimri klmtr. Bu durum genel için böyledir. Sana

yaptm tavsiyede ihmalkâr davranrsan, sadece kendini knamalsn.

Çünkü bilmiyor idiysen, sana örettim; unutmu veya gafil isen dikka-

tini çektim ve sana hatrlattm; mümin isen öüt sana fayda vermelidir.

Ben yaptm tavsiyelerle Allah’n emrini tuttum. Buna mukabil verilen

öütlerden faydalanman senin iman sahibi olduuna delildir. Allah be-

nim ve senin hakknda öyle der: ‘Öüt ver, öüt müminlere fayda ve-

rir.’
303 Öüt fayda vermezse imann hakknda kendini suçlamaksn. Al-

lah doru söyler ve O öüdün müminlere fayda vereceini zikretmitir.

Aktardmz kutsi hadisin ‘sizi balayaym’ ifadesinin devamnda

öyle denilir: ‘Kullarm! Siz bana zarar veremezsiniz, kendiniz zarar gö-

rürsünüz, bana fayda veremezsiniz...’ Bilindii üzere, Allah zarar gör-

mez veya kimseden fayda bulmaz. O âlemlerden müstanidir. Fakat Al-

lah kendisini daha önce söylediimiz üzere yemek ve su istemek gibi i-

lerde kulunun mertebesine yerletirince, kullarn O’na fayda ve zarar

vermede bir sonuca ulamann imkânszlna dikkatimizi çekmi oldu.

Binaenaleyh Allah’a fayda ve zarar vermek hususunda bir neticeye

ulamak imkânszdr. Ayn zamanda Allah bir kavim hakknda ‘Allah’

kzdran ilere tâbi oldular’
304

der. Buradaki görünüte zarardr ve Allah

kendisini o zarardan tenzih etmitir. Ayn durum Allah’n raz olaca
veya sevinecei bir ii yapanlar için geçerlidir. Misal olarak Allah’ se-

vindirmek üzere tövbe eden birini verebiliriz. Allah kulunun tövbesiyle

sevinir. Böyle rivayetlerde Allah’ bilmekle ilgili zayf nefislerde bu ko-
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nularda ortaya çkacak hastalklarn ilac vardr. Bu itibarla söz konusu

nefisler ‘O’nun benzeri bir ey yoktur*
0*

ayetinin gerçekte ne anlama gel-

diini bilmez. Rivayetin devamnda öyle denilir: ‘Ey kullarm! Önceki-

ler ve sonrakiler, insanlar ve cinler, en takva sahibi bir kulun kalbi üzere

olsayd, bu durum mülküme bir ey katmazd. Ey kullarm! Öncekiler

ve sonrakiler, insanlar ve cinler en günahkâr birinin kalbi üzere toplan-

m olsayd, bu durum mülkümden bir ey eksiltmezdi. Kullarm! Ön-

cekiler ve sonrakiler, insanlar ve cinler bir yerde toplanp benden istese

ve her birine istediini verseydim, denize daldrlan bir ine oradan bir

ey eksiltmedii gibi, bu durum nezdimde olanlardan bir ey eksilt-

mezdi.
5
Bütün bunlar zayf nefislerin hastalklar hakknda söyledikleri-

mizin çaresidir. Dostum! Sen de bu ilaçlar kullanmalsn. Allah öyle

der: ‘Bunlar sizin amelleriniz, onlar sizin için sayacaz, sonra onlar si-

ze ödeyeceiz. Kim iyilik görürse Allah’a hamd etsin, kim baka bir ey
bulursa kendini knasn.’ htiyac nedeniyle dilenen hiç kukusuz zelil

olmutur. Allah’tan bakasnn karsnda zelil olan, yoldan çkm, nef-

sine zulmetmi, hidayet yolunu tutmamtr. Sana olan tavsiyem budur.

Ona uymak, nasihatimi tutmal, iyice Örenmelisin. Allah kitabnda ve

peygamberlerinin dillerinde sürekli kullarna tavsiyede bulunur. Tuttu-

unda saadete ulamana vesile olacak ekilde, tavsiyede bulunan herkes,

Allah katndan sana gelen bir elçidir. O elçiye Rabbinin nezdinde te-

ekkür etmelisin.’

Tavsiye

Bilgisiyle amel etmeyen bir alimi gördüünde, karsnda edebe ri-

ayet et ki, kendi bilgini kullanm olasn. Edepli davrandnda, ‘alim
5

olmas itibaryla kendisine hakkn ödemi olursun. Onun kötü hali ne-

deniyle edepli davranmaktan geri durma! Alimin Allah katndaki dere

cesi, bilgisinin derecesidir. nsan kiyamette sevdiiyle beraber

haredilir. Kim ilahi bir nitelik karsnda edepli olursa, kyamette onu

kazanr, o nitelik üzerinde haredilir. Allah’n senden (tezahür etmesini)

sevdiini bildiin her ii yerine getirmelisin. O iler için gayret göster-

melisin. Allah’a kendini sevdirmek maksadyla o nitelikle nefsini süsler-

sen, hiç kukusuz, O da seni sever. Seni sevince, kendisini, tecellisini ve

ikram yurdunu bildirmekle seni saadete ulatrr, skna içerisinde sana

nimet ihsan eder. Allah’n sevdii iler pek çoktur; bir ksmn tavsiye

ve nasihat olmak üzere zikredeceim:
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Bunlardan birisi Allah için süslenmek ve güzellemektir. Bu davra-

n müstakil bir ibadet olduu kadar özellikle namaz için öyledir. Allah’

sana namazda böyle yapman emrederken öyle demitir: ‘Ey Ademoul-

lar! Her mescitte süslerinizi takn.'
306

Bir ayette ise kullarn davranlarn

yadrgayarak öyle der: ‘De ki, Allah’n kullar için çkard ziyneti yasak-

layan kimdir? Onlar dünya hayatnda, özellikle kyamet gününde sadece

müminlere mahsustur. Ayetleri bilen bir kavim için böyle açklarz Böy-

le bir hususta Kur’an- Kerim’de bundan daha çok bir açklama olamaz.

Allah’n süsüyle dünya hayatnn süsü arasndaki fark ise kast ve niyetle

ortaya çkabilir. Buradaki süs ütckii ta kendisidir, baka bir ey deil-

dir. Niyet ilerin ve varlklarn ruhudur; herkes için sadece niyet ettii

vardr. Bu itibarla kendisi olmak bakmndan hicret bir eydir. ‘Kimin

hicreti Allah’a ve peygambere yönelmise onun hicreti Allah’a ve pey-

gamberinedir. Kimin hicreti dünya için olursa onu elde eder ya da bir

kadn için hicret eden kii onunla evlenir. Onun hicreti hicret etmek is-

tedii eyedir.’ Allah’n kyamet günü kendileriyle konumayp kendile-

rini tezkiye etmeyecei, haklarnda ac bir azabn bulunduu mam’a

biat eden üç kii hakkndaki sahih hadiste de niyet meselesi ele alnm-
tr. Söz konusu üç kiiden birisi mam’a sadece dünyevi maksatla biat

edenlerdir. mam/devlet bakan dünyalk verirse, biatine bal kalr,

vermezse kalmaz. Bu itibarla ameller niyetlere göredir ve niyet slam’n

evinin rükünlerindendir. mam Müslim’in es-Sahih’inde yer alan hadis-

te öyle denilir: ‘Bir adam Hz. Peygamber’e öyle demi: Ey Allah’n

Peygamberi! Ben ayakkabmn güzel, elbisemin güzel olmasn seve-

rim.’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah güzeldir, güzeli sever.’ Baka bir

hadiste öyle der: ‘Allah kendisi için güzel görünmeye en layk olandr.’

Konuyla ilgili baka bir husus Allah’n Cebrail’i Hz. Peygamber’e

çounlukla Dhye suretinde göndermi olmasdr. Dhye döneminde

yaayan insanlarn en yakklsyd. Onun ahlakî güzelliinden söz edi-

lirken Medine’ye gelip insanlarla karlatnda kendisini gören her-

hangi bir hamile kadnn kamndaki çocuu düürmesi rivayet edilir.

Allah Cebrail’i Dhye suretinde gönderirken peygamberini müjdeleye-

rek öyle derdi: ‘Ey Muhammedi Benimle senin aranda sadece güzellik

sureti bulunur.’ Allah hal diliyle nefsindekini ona bildirir. Binaenaleyh

ifade ettiimiz gibi, Allah için güzellemekten mahrum kalan insan, hiç

kukusuz, O’nun özel ve belirli sevgisini yitirmi, özel ve belirli sevgiyi

yitirince Allah cihetinden meydana getirecei saadet yurdundaki mari-
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feti, tecelliyi, ikram, Kesib mertebesindeki görmeyi, dünya hayatnda

seyr-ü sülük esnasndaki müahedelerinde de ilmi-ruhî müahedeleri yi-

tirir. Fakat belirttiimiz gibi insan güzelleirken ‘Allah için güzellemek5

niyeti tamaldr; süslenmek ve güzellemek, dünya malyla övünmek,

böbürlenmek, kendini beenmek, bakasna caka satmak niyeti tama-
maldr.

Bunlardan birisi de fitne esnasmda Allah’a dönmektir. Allah fitneye

maruz kalan tövbekarlar sever. Hz. Peygamber böyle buyurmutur. Al-

lah öyle der:
‘

Ölümü ve hayat yaratt ki, hanginiz en güzel ileri yapa-

cak.
,30S

Bela ve fime ayn eydir. O da ancak insann sahip olduu iddia

nedeniyle ihtiyardr. ‘Bu sadece senin fitnendir, dilediini onunla saptrr,

dilediine hidayet edersin .'
309 cBu senin bir snaman’ demektir. Ayette ge-

çen dalalet hayrete düürmekken hidayet kurtulu yolunu açklamak ve

göstermektir. Fitnelerin en büyüü kadn, mal, çocuk ve makamdr. Bu

dört eyle Allah herhangi bir kulunu imtihan eder de bu imtihanlarda

kii Hakkn bulunmasn istedii gibi bulunup kendisine dönmesi gere-

kir. mtihan vesilesi olan hususlar insan kendileri bakmndan dikkate

almayp ilahi nimet saydnda, Allah onlarn karlnda kendisine ih-

sanda bulunur. te böyle bir imtihan insan Allah’a döndürür, Allah’n

Hz. Musa’ya yerine getirmesini emretmi olduu üzere ‘hakkyla ük-

retmek’ makamna yerletirir. Allah Hz. Musa’ya öyle emreder: ‘Ey

Musa! Bana hakkyla ükretmeksin.’ Hz. Musa ‘Hakkyla ükretmek ne

demektir, Rabbim?’ deyince öyle demitir: Nimeti benden görünce,

bana hakkyla ükretmi saylrsn.’ Hadisi bn Mace Hz. Peygam-

berden aktararak es-Smerc’inde zikretmitir. Allah Hz. Muhammed’in

geçmi ve gelecekteki günahlarm affetmi, bunu bir müjde olarak ver-

mi, ‘Allah senin geçmi ve gelecek günahlarm balasn diye
'310

buyur-

mutur. Bununla beraber Hz. Peygamber Allah’a ükredebilmek için

ayaklar iinceye kadar namaz klar, ibadetini ihmal etmez ve istirahata

yönelmezdi. Böyle yapmasnn sebebi sorulup da nefsine efkat göster-

mesi talep edilince öyle demitir: ‘ükreden bir kul olmayaym m?’

Hz. Peygamber ayette ‘Allah ükredenleri sever’ denildiini biliyordu

ve ‘hakkyla ükretmek’ makamnda bulunmasayd Allah’n bu özel sev-

gisinden mahrum kalrd. O sevgi sadece ükredelerin ulaabilecei

özel makama varmay temin eder Allah öyle der:
‘Kullarm içerisinden

ükredenler azdr.
’311 Bu makamdan mahrum kalnca, (o makama ula-

mann salayaca) Allah hakkndaki bilgiyi, keramet yurdunda ona
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mahsus nimeti, tecelliyi, büyük ziyaret günü gerçekleecek Kesib’deki

görmeyi elde edemezdi. Çünkü her özel nitelikten meydana gelmi ilahi

sevgiye mahsus özel bilgi, tecelli, nimet ve mertebe vardr ki, böyle ol-

mas da kaçnlmazdr. Böylelikle o sfatn sahibi bakalarndan ayrr.

Kadn fitnesine gelirsek, onlar severken Allah’a dönmek, bütün ve

tümelin (kül) parçasn sevdiini ve ona ilgi duyduunu görmektir.

Kül, yani bütün, kendinden bakasn sevmemitir. Çünkü kadn asl

itibariyle erkein sol kaburgasndan yaratlm, Hak kadm erkein nefsi

karsnda ‘suret’ mesabesinde yaratmtr. Söz konusu suret, Allah’m

insan- kâmili kendisinde yaratm olduu surettir. Baka bir ifadeyle o

suret, Hakkn suretidir ve Allah onu tecelli ettii yer yapmtr. Bir ey
ona bakann tecelli ettii yer ise ona bakan surette kendisini görebilir.

Erkek kadnda kendini görünce, ona olan sevgisi güçlenmi, yönelmesi

pekimitir, çünkü kadn onun suretidir. Daha önce erkein suretinin

Hakkn sureti olduu ortaya çkma. Hak onu bu surette yaratma.

Bu durumda erkek, (kadna bakarken) sadece Hakk görmü, fakat sev-

gi, haz ve kendisini kaybetmeye vesile olacak tarzda kavuma ehvetiyle

görmütür. Bu itibarla erkek kadnda dürüst bir sevgi ve gerçek bir fena

ile kendinden geçer, kendisinin benzeri ve misli olarak, kendi zatyla

onun tam karsnda durur. Bu nedenle de erkek kadnda fani olabilmi-

tir. Binaenaleyh erkekte bulunan her parça kadnda da bulunur. Sevgi

ise bütün parçalarna iler ve yaylr. Neticede bütünü kadna balanr

ve iliir. Bu nedenle erkek -benzerinden bakasn sevmesinden farkl

olarak- kendi benzerini ve mislini severken tam olarak onda kendinden

geçebilir, sevdiiyle bir olur, en sonunda unu der:

Ben sevenim, sevilen de ben

Bu makamda baka birisi öyle der: ‘Ben Allah’m!’ Benzerin ve

mislin olan birini böyle bir sevgiyle sevdiinde, bu sevgi seni Allah’a

döndürür. Baka bir ifadeyle senin ondaki bu müaheden seni Allah’a

yöneltir. Bu durumda Allah’n sevdiklerinden birisi olurken, bu fitne de

sana hazrlk kazandran bir imtihana döner.

Kadnlan sevmedeki dier tarza gelirsek, kadnlar (ve diilik), her

tür içerisinde benzerlerin ortaya çkmasn salayan edilgenlik ve tekvin

mahallidir. Hiç kukusuz Allah’m âlemin yokluk halinde âlemdeki var-

lklar sevmi olmasnn yegâne sebebi, onlarn edilgenlik (infial) mahal-

li olmalardr. Allah el-Mürid olmas itibaryla (yoklukta sabit) varlkla-

ra yöneldiinde onlara ‘ol’ demi, onlar meydana gelmi, Hakkn var-



204 Fütûhât- Mekkiyye l8

lktaki mülkü onlarla ortaya çkmtr. Bu varlklar ulûhiyetinde Allah’a

hakkn vermi, Allah ilah olmu, varlklar hal diliyle bütün isimleriyle

beraber Allah’a ibadet etmilerdir; o isimleri bilip bilmemeleri bunu

deitirmemitir. Bir ismin neticesini bilmemi olsa bile, Allah’a ait her

isimde kul Hakkn suretiyle ve haliyle bulunmutur. Bu durum Hz.

Peygamber’in Allah’n isimleriyle dua ederken dile getirdii bir husus-

tur; ‘Veya gaybmn bilgisinde kendine ayrdn veya bir yaratlma

bildirdiin isimlerinle senden isterim.’ Yani herhangi bir yaratlma

kendisini öreterek onu bakasndan ayrtrmasn saladn isimlerin-

le senden isterim. Çünkü varlklann/cylcrin çou insanda suret ve hal

itibaryla bulunur. nsan onlarn kendisinde bulunduunu bilmezken

Allah onda bunlarn bulunduunu bilir. Erkek kadn söylediimiz

tarzda sevince, hiç kukusuz, bu sevgi onu Allah’a döndürür. Bu dön-

meyle birlikte onun için fitnenin nimeti gerçekleir. Allah da, kii kadm
severken O’na dönebilmesi itibaryla o kiiyi sever. Erkein -dierlerine

deil de- belirli bir kadna sevgi duymasnn sebebi, yaratlta veya ta-

biat kaynakl mizaçta veya ruhi bakta iki ahs arasndaki ruhani mü-

nasebet ve karlkl ilikidir. Bununla beraber söylediimiz hakikatler

her kadna yaylm, nüftz etmi, bir ksm belirli bir süreye kadar sü-

rerken bir ksm süreyle snrlanmadan ölüme kadar devam eder. Ba-
lanma ise Hz. Peygamber’in Hz. Aie’yi sevmesi misalindeki gibi sürek-

lidir. Hz. Peygamber Hz. Aie’yi bütün elerinden daha çok sevdii gi-

bi babas olan Hz. Ebu Bekir’i de öyle severdi. kincil münasebetler a-

hslar belirlerken birinci sebep daha önce zikretmi olduumuz sebep-

tir. Binaenaleyh (herhangi birisiyle snr olmayan) mutlak sevgi, mut-

lak sema’ (duyma) veya Allah’n baz kullarnn üzerinde bulunduu

mutlak ve kaytsz görme hali, âlemde belirli bir ahsa tahsis edilemeyen

sevgi, duyma ve görmedir. Bü sebeple yanndaki herkes arife sevimli

gelir, arif onunla ilgilenir. Her eye ramen aradaki özel münasebet ne-

deniyle baz ahslara yönelik daha özel bir ilgi de kaçnlmazdr. Baka

bir ifadeyle mutlaklkla beraber özellik de gereklidir. Alemin yaratl

tekillerinde böyle bir snrll icbar eder ve ortaya çkartr. nsan- kâ-

mil mutlaklk ile snrll bir araya getirebilen kimsedir. Mutlaklk Hz.

Peygamber’in ‘Bana dünyanzdan üç ey sevdirildi; kadnlar...’ hadisin-

de ifade edilir. Hadiste herhangi bir kadn belirtmemitir. Snrl ve

özel olan sevgi de Hz. Peygamber’in Hz. Aie’yi ilahi bir nispet ve ru-

hanî bir iliki nedeniyle dier kadnlarndan daha çok sevmesinde teba-
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rüz eder. Bununla beraber Hz. Peygamber bütün elerini seviyordu. Bi-

rinci unsurla ilgili olarak, idrak sahibi insanlar için yeterli açklama

yapm olduk.

Fitne evinin ikinci unsuru makamdr. Makam bakanlk ve riyaset

diye ifade edilir. Onun hakknda bilgisi olmayanlar öyle der:

‘Sddklarn kalbinden en son çkacak olan duygu bakanlk sevdasdr.’

Arifler ise bu cümleyi bu yoldaki insanlarn çounluunun anlad
üzere anlamazlar. Bu cümlenin anlam, Allah ehlinin bu konuda dile ge-

tirmi olduu manadr. öyle ki, insan nefsinde pek çok ey bulunur,

Allah onu bu özelliklere ve hallere göre yaratmtr. Bu durum ‘Gökler-

de ve yerde gizleneni aça çkaran, gizlediinizi ve açkladnz bilen Al-

lah ...'
1312

ayetinde ifade edilir. Yani sizde bulunup sizden ortaya çkan

veya sizde gizli kalan fakat sizin bilmediiniz eyleri demektir. Kul bun-

larn kendi nefsinde bulunduunu bilmedii sürece, Allah onun neftin-

de gizledii eyleri sürekli izhar eder durur. Bu duruma misal olarak

doktorun bilip hastann bilmedii bir hastal verebiliriz. Allah'n yara-

tlmlarn nefislerine gizledikleri de bunun gibidir. Hz. Peygamber

öyle der: ‘Kendini bilen Rabbini bilir.’ Kendisi -bakas deil- kendisi

iken herkes kendisini bilmez. Allah insan için onun nefsinde yerletirdi-

i eyleri kendinden izhar eder, onlar insana gösterir, o da daha önce

nefsi hakknda bilmediklerini örenir. Pek çok kii öyle demitir:

‘Sddklann kalplerinden en son çkacak olan bakanlk sevdasdr. Bu

sevda darya çkrnda, (onun hakikati) kendilerine görünür. Bu kez

onlar sradan insanlarn sevmesinden farkl bir ekilde bakanl sever-

ler. Çünkü onlar, Allah’n onlarn haklarnda söylemi olduu bir hal-

deyken bakanl severler. Kutsi hadiste Allah onlarm duyma gücü,

görme gücü ve bütün organ ve güçleri olduunu bildirmitir. Bu hale

ulatklarnda bakanl ancak Allah nedeniyle severler. Alemin önüne

geçmek Allah’a mahsustur. Onlar ise Allah’n kullandr. Bakan hem

varlk, hem deer itibanyla yönettikleriyle beraber vardr. Onun yöneti-

lenleri sevmesi en güçlü sevgidir; çünkü bakanl izhar eden yönetile-

nin varldr. Bu itibarla kendisini melik ve hükümdar klan mülkte

(yönetilenden) daha sevgili hiçbir ey yoktur. ddîk olann kalbinden

en son çkan eyin bakanlk sevdas olmasnn anlamlarndan biri de

budur. Onlar bakanl ‘zevk’ yoluyla görür, müahede ederler. Yoksa

bunun anlam onlarm kalplerinden sevgisi çkar ve onlar da bakanl
ve riyaseti sevmezler demek deildir; bakanl sevmemi olsalard, bu
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konuda onlar adna zevk yoluyla bilgi gerçeklemezdi. Bakanlk Al-

lah’n onlar kendisinde yaratt surettir. O suret ‘Allah Âdem’i kendi

suretinde yaratt’ hadisinde belirtilir. Daha dorusu rivayetin çeitli yo-

rum ve tevillerinde bu husus belirtilir ki, bunu bilmelisin. Makam
hükmün ilemesi demektir. Bu meyanda ‘Bir eyi irade ettiinde ona 'ol'

der, o da olur
’313

ayetinden daha müessir bir ey yoktur. En yüce ma-

kam, makam Allah’a bal olan kimsenin makamdr. Öyle bir kul -

hakikati bakiyken- ‘benzersiz bir misil’ ve benzer olduunu görür. O
kul-rab iken Allah -kul olmakszn- Rabdir. Demek ki birletiric ilik

özellii kula mahsusken Hak yegâne ve biriciktir.

Üçüncü unsur maldr. Mal insann tabiat gerei kendisine mey-

letmesi nedeniyle böyle adlandrlmtr. Allah malla kullarn imtihan

eder. Bunun sebebi baz ilerin varln malla kolaylatrmas ve kalple-

re mal sahiplerini sevdirmesidir. Cimri bile olsa mal sahibi, sahip oldu-

u malla kendilerine yardm eder kuruntusuyla gözler hürmetle ona ba-

kar. Bununla beraber mal sahibi, yetinme duygusu veya sahip olduuy-

la kanaat etme duygusu bulunmad için, gerçekte insanlarn en muh-

tac olabilir. Öyle biri elindekinden fazlasn talep eder. Âlemdekiler

kalplerin mal sahibine yöneldiini görünce, mal sevmilerdir. Buna

mukabil arifler, sayesinde mal sevebilecekleri ilahi bir yön aramlardr,

çünkü mal sevmek kaçnlmazdr. Burada dalalete dümeye ve yoldan

çkmaya yol açacak fitne ve imtihan vardr. Ariflere gelirsek, onlar, ilahi

ilere bakar! Onlardan birisi
‘

Allah’a güzel borç verin
’314

ayetidir. Ayette

Allah ciddiyet sahiplerine hitap eder. Onlar bu ilahi hitabn mazhar

olabilmek maksadyla mal sevmi, bulunduklar her yerde bu ayeti din-

lemekle haz almlardr. Onlar Allah’a borç verdiklerinde sadakann

Rahman’n eline dütüünü görmülerdir. Böylece mal ve onu vermek

sayesinde Hakka yardmc olduklarn ve yardmclk yaknlna nail

olduklarn müahede ederler. Ayette ‘iki elimle yarattm’315
diyerek

Hz. Âdem’i ereflendirmitir. Kim dileine karlk olarak Allah’a borç

verirse, iki eliyle yaratlm olandan daha fâzla haz alr. Mal olmasayd

bu ilahi hitab duymayacaklar kadar onun ehli de olamazlar veya bu

ilahi talebe karlk olarak borç veremezlerdi. Bu hal Allah’a vuslat hali-

ni de içerir. Allah malla insanlar snar, ardndan onlan kendisinden is-

temekle snam, muhtaç dilencilerin mesabesine indirmitir. Onlar ise

servet ve mal sahibi olanlardr. Bu durum bu bölümün banda zikredi-

len hadiste belirtilmitir. ‘Ey kulum! Senden yemek istedim, yemek
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vermedin, su istedim su vermedin...’ Bu baka göre arifler için mal

sevgisi, söz konusu makama ulatran bir imtihan vesilesidir.

Çocuklarn fitne olmasna gelirsek, çocuk babann sim, cierparesi,

kendine en bal ve yapk olan varlktr. Çocuu sevmek, bir eyin

kendi kendisini sevmesi demektir. nsana kendinden daha sevimli bir

ey yoktur. Bu nedenle Allah insan onun dnda ‘çocuk’ diye isimlen-

dirdii bir surette bizzat kendisiyle snam, kendine bakmann Hakkn

onu mükellef tuttuu haklar yerine getirmekten alkoyup koyamayaca-m görmeyi murat etmitir. Hz. Peygamber kz Hz. Fatma’mn hakk

ve onun kalbinde bilinmeyen mertebesi hakknda öyle demiti: ‘Mu-

hammed’in kz Fatma bile hrszlk yapsayd elini keserdim.’ Hz.

Ömer oluna zina cezas olarak dayak cezas vermi, çocuk ölmü, Hz.

Ömer bundan rahatszlk duymam, had cezas uygularken -ki cann te-

lef olmasna yol açmtr- cana ar gelen evladn feda edebilmiti.

(Benzer bir durum zina ettiini itiraf eden bir) kadn hakknda gerçek-

lemiti. Hz. Peygamber o ikisinin tövbesi hakknda ‘bundan daha bü-

yük tövbe olur mu?’ demiti. Naho bir hakk ve cezay evlada tatbik

edebilmek, en büyük imtihan vesilesidir. Allah baba hakknda çocuun

ölümüne dair öyle der: ‘Çocuunun cann kabzertiim bir mümin ku-

lumun ödülü ancak cenner olabilir.’ En büyük imtihan ve en çetin fime

olan bu üç esas salam ve muhkem bir ekilde icra eden ve Hakkn
mertebesini tercih edip bütün bu hususlarda Allah’n hakkna riayet

eden insan, hemcinsleri arasnda kendinden daha üstün kimsenin bu-

lunmad biridir.

Tavsiyelerimden Birisi de udur

Vitir (namazm klm) bir halde uyu! nsan uyuduunda, Allah

onun ruhunu -bir rüya görmü olsa- kendisinde nefsini gördüü üzere

katma alr; dilerse onu kendine iade eder, dilerse yarmda tutar. Cann
iade etmesi, ömrünün tamamlanmam olmasyla ilgiliyken etmemesi

ecelinin sona ermesi demektir. Bu sebeple ihtiyatl tavr, insann vitir

üzere uyumasdr. Vitir klarak uyuduunda, Allah’n sevmi olduu bir

amelde ve halde uyumutur. Sahih bir haberde öyle denilir: ‘Allah tek-

tir (vitr), teki sever.’ Demek ki Allah kendisini sever. O’nun seni sever-

ken kendi menziline yerletirmesinden daha büyük bir inayet ve yakn-

lk olabilir mi? Nicelik ve say gerektiren bütün fiillerinde vitir ehli ol-

duunda Allah seni sever. Allah peygamberinin diliyle sana öyle hitap
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eder: ‘Kur’an ehli! Vitir (üzere ilerinizi) yapnz.’ Kur’an ehli Allah’n

ehli ve O’nun seçkinleridir. Sürme çekerken her göze bir veya üç kere

olmak üzere tek sayyla çekmelisin. Her organ kendi bana müstakil

organdr. Yemek yerken elini teke altrman gerekirken ayn zamanda

içerken de suyu yudumlarken üç kere de almalsn. Hz. Peygamber

böyle yapmay emretmitir, o en münezzeh insandr. Dinleyenin anla-

mas için söz söylediinde, üç kez tekrarlamaksn; böyle yapnca söyle-

diin anlalr. Hz. Peygamber öyle yapard. Sana ilahi sünnete göre

tavsiyede bulunuyoruz. Ru, Allah’n sana Kur’an- Kerim’de emretmi

olduu, peygambere uymann kendisidir. Allah ‘Allah’ seviyorsanz ha-

na uyun ki 0 da sizi sevsin*
1*

der. Böyle bir sevgi ceza, yani karlk olan

sevgidir. Allah’n ‘karlk olmayan’ ilk sevgisi ise peygambere uymay

sana nasip eden muhabbettir. Bu itibarla Allah senin sevgini, iki ilahi

sevgi arama yerletirmitir. Birincisi ihsan ve lütuf, dieri karlk sev-

gisidir. Böylece sevgi seninle Allah arasnda tek haline gelmitir. Birin-

cisi ihsan sevgisiydi. O sevgi sana peygambere uymay nasip eder. Senin

O’nu sevmen ye O’nun seni sevmesi, eriat olarak gönderdii hükümle-

re tâbi olmann karldr. 1

Sizin için Allah’n peygamberinde güzel örnek

vardr * 17 Bu ayede peygamberin masumiyeti sabittir; masum olmasay-

d, ona uymak doru ve geçerli olmazd. Bütün harekeüerinde, durula-

rnda, fiillerinde, hallerinde ve sözlerinde Hz. Peygamber’e uyarz, onu

kendimize örnek ediniriz. Kitap veya Sünnette bu konuda herhangi bir

yasaklama olmad sürece böyle davranrz. ‘Yasaklama’ derken, hibe

nikâh gibi ‘dier müminlere olmakszn sadece sana mahsus’ denilen

evlilik ile gece ibadeti, teheccüd namaz gibi sadece kendisine mahsus

ibadederi kastediyorum. Hz. Peygamber gece ibadetini farz olarak, biz

ise ona uyarak ve mendub olarak yerine getirir, namazda peygambere

ortak oluruz. Ebu Hureyre öyle der: ‘Dostum bana üç eyi tavsiye et-

mi, tavsiyesini tek sayyla yapm, tavsiye ettiklerinden biri de ‘vitir
5

üzere uyumamdr.5
Sahih bir hadiste öyle denilir: ‘Allah’n doksan do-

kuz ismi vardr, onlar örenen (hsa eden) kii cennete girer,’ Allah tek-

tir ve teki sever. Daha önce elinizdeki kitapta Hakim Tirmizi’nin soru-

larndan söz etmitik. O bölüm Allah'n sevgisi hakknda marifeder bö-

lümünün son ksmdr. Allah tövbe edenleri, temizlenenleri, ükreden-

leri, sabredenleri, ihsan sahiplerini ve Allah’n kendilerini sevdii zikre-

dilmi olan bakalarn sever. O’nun sevmedii eylerden de söz edil-

mitir. Hepsini bu kitapta zikretmitik, tekrara fayda yoktur.
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Tavsiye

Sana verdii veya senden ald ilerde Allah’ gözetmeli, O’nu mu-

rakabe etmelisin! Allah senden sabretmen için bir ey alr. Sabrettiin-

de, seni sever, çünkü O sabredenleri sever. Seni sevdiinde, sevenin

sevdiine davrand gibi sana davranr, iraden maslahatn iktiza eder-

se, irade ettiin yerde bulunur; iraden senin maslahatn iktiza etmezse,

maslahatn gerektirecek ekilde kendi sevgisine göre sana davranr ve

fiilini icra eder. O esnada Hakkn senin için yapa ii naho bulsan bi-

le, iin sonunda O’nun fiilini över ve beenirsin. Allah kulunu sevdi-

inde, onun maslahatlar hususunda itham edilebilecek bir i yapmaz.

Allah’n seni sevip sevmedii hususundaki terazi, senden ald ve mah-

rum brakt mal, aile vb. gibi kendilerinden ayrlmann ar geldii

bütün ilerde sabr nasip edip etmediini görmek olmaldr. Senin ken-

disine alp da elinden çkan her eyin bedeli, O’nun katindadr. Buna

mukabil O’nun bir bedeli yoktur. air öyle der:

Ayrldn her eyin, bir bedeli vardr da

O’ndan ayrlrsan Allah’n bir bedeli yok!

Çünkü O’nun misli ve benzeri yoktur. Ayn durum, sana ihsan

edip nimet verdiinde geçerlidir. O’nun verdii nimetlerden birisi de

aldklarna karlk sabretmendir. Allah sana sabretmen için senden al-d gibi ükretmen için de verir. O ükrederden sever; ükrederden

sevdii gibi seni sevince, mafiret eder. Hz. Peygamber insanlarn geç-

tii yoldaki bir dikeni görüp kaldrann bu fiilini Allah’n beendiini

ve onu baladn söylemitir. Bu itibarla iman yetmi küsur ubedir;

en aa mertebesi, burada zikrettiimiz üzere, yoldan eziyet veren ey-

leri kaldrmaktr. man mertebelerinin en üstünü de
c

La-ilahe illallah

(Allah’tan baka ilah yoktur)’ demektir. Allah’n raz olduu ileri yap-

may nasip ettii bir mümin iman ubelerini aratrr, onlarn hepsini

yerine getirmeye çakrken onun bu aratrmas da bizzat iman ubele-

rindendir. Böyle bir mümin sfat elde eden, ellerini ise hayrla dolduran

birisidir. Allah yerine getirmeni emrettii bir ii yapmana karlk sana

teekkür ettiinde, sadece iyi ileri daha çok yapman üzere (tevik için)

teekkür etmitir. Nitekim sen de verdii nimetlere karlk Allah’a ük-
rettiinde, bu ükür, O’nun verdii nimetleri artrr. Bu durum ‘ükre-

derseniz artrrz’”
8
ayetinde ifade edilir. Allah kendisini kullarna kar

ükredici olmakla nitelemitir. Bu itibarla Allah e-ekûr’dur. Allah ü-
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kür nedeniyle nimeti arttrd gibi ihsann da armrr. Bununla beraber

Allah’m katnda her eyin bir ölçüye göre bulunduuna iman etmelisin.

Dünyada her ey O’nun katnda belirlenmi bir ecele doru akar gider.

Âlemdeki her ey Allah’a aittir. Bir eyi senden alrsa, kendisine alm-

tr; sana verirse, kendisinden vermitir. Binaenaleyh her ey O’ndan ve

O’na dorudur. in sana bildirdiim gibi olduunu örendikten sonra,

O’nun karsnda bulunman senin için kâfidir. Böyle olunca, alrken ve

verirken bütün hallerinde O’nu müahede edersin. Bu meyanda her ne-

feste ya (bir ey veya nefes) alr veya verirsin. Bunun ilk derecesi hayati-

yetinin kendisine bal olduu nefeslerindir. Allah senden çkan nefesi

kendisiyle beraber çkt dil veya kalp zikriyle birlikte alr. Nefesindeki

(durum) hayr ise ecri senin için kat be kat artrlrken hayrdan baka

bir ey ise Malt keremi ve affyla mafiret eder, içeri giren nefesi dile-

dii halde sana ulatrr. O nefes senin içinde bulunduun halin varidi-

dir. Varid hayr getirirse, Allah’m nimetidir ve bu durumda varide ü-

kürle karlk vermelisin. Allah’m raz olmad baka bir eyi getirdi-

inde, ona karlk mafiret, balama ve tövbe talep etmelisin. Allah

kullar için günahlar ancak mafiret talep etsinler diye takdir etti. Bu

talebe karlk Allah onlara mafiret eder, kullar O’na ve O da kullarna

döner. ,

Bir hadiste öyle denilir: ‘Günah ilememi olsaydnz, Allah günah

ileyen, rövbe eden Allah’m kendilerini balad ve kendilerine dön-

düü bir topluluk getirirdi.’ Böylelikle ilahi hükümlerin hiçbirisi dün-

yada ilevsiz ve etkisiz kalmaz. Hz. Peygambcr’dcn gelen sahih bir ha-

diste onun öyle söyledii aktarlr: ‘Ald da verdii dc Allah’a aittir.

Her ey belirli bir süreye kadar O’nun katindadr. Süresi sona erdiinde

bakas gelir.’ Hz. Peygamber’in böyle demi olmas, iin kendinde bu-

lunduu durumu bize bildirmek vc öretmek maksad tar. Bunu ö-

renmekle biz de ilerimizi O’na havale eder, teslimiyet ve tevekkül dere-

cesine ulam oluruz. Bununla beraber içinde bulunduumuz durum

ve hal neyi gerektiriyorsa ona göre Allah’a dönerken bizden istedii hu-

suslarda bütün gayretimizi sarf ederiz. Bulunduumuz hal günah ve

muhalefet hali olursa, tövbe ve istifar ederek O’na döneriz. Halimiz

Hakkn emrine uymak ve itaat etmek ise bu kez ükrederek ve Hz.

Peygamber ile Allah’a itaat fiillerinde sürekli kalmak talebiyle O’na dö-

neriz. Dünya hayatnda her eyin belli bir süreye kadar aktnn Allah

katnda belirlendiini örenmemiz sebebiyle, bu esnada içimizde bir
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güçlük buluruz. Bu itibarla sabredenlere mahsus bir hamd vardr. O
hamd ‘Her halde ve durumda hamd Allah’a aittir’ ifadesiyken ükreden-

lere ait hamd ‘Nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamdolsun’ ifadesidir.

Hz. Peygamber sknt ve genilik zamanlarnda Rabbine öyle hamd

ederdi. O’nun Peygamberine uymak, baka bir hamd aramak ve ortaya

çkartmaktan daha iyi bir davrantr. Çünkü mükemmel alimin ortaya

koyduundan daha iyi bir davran olamaz. Allah onun kendisi hakkn-

daki bilgisine ahidik etmi, ona peygamberlik görevi ihsan etmi, bu

görevi ona tahsis etmi, bize de kendisine uymay ve tâbi olmay em-

retmitir. Gücün ölçüünce yeni bir i ortaya çkartmamaya çal! Buna

mukabil Hz. Peygamber’den benzerinin gelmedii iyi bir âdet ortaya

koyduunda, onun sevabm aldn kadar onu yapanlarn sevab da sana

aittir. Hz. Peygamber öyle bir ii/âdeti yapmad için -kendisine uya-

rak- böyle bir davran âdet haline getirmediinde, Hz. Peygamber’e

uymakla elde ettiin sevap, pek çok âdet ortaya koymakla elde edecein

sevaptan daha büyük ve üstündür. Hz. Peygamber ümmetine yeni yü-

kümlülük getirilmesini naho karlar, ümmetinin güçlerinin yetmeye-

cei bir vahiy iner korkusuyla her konuda soru sormalarn istemezdi.

Bu itibarla yeni bir âdet/bid’at çkaran ümmeti yükümlü klm demek-

tir. Hz. Peygamber bu yetkiye daha layk olan iken ümmetinin yükünü

hafifletmek üzere onu yapmamtr. Bu nedenle ‘terk ederek Hz. Pey-

gamber’e uymak âdet koymaktan daha sevapl bir itir’ dedik. Dikkatini

çektiim hususa akln vermelisin!

Rivayet edildiine göre, Ahmed b. Hanbel kabak yemezmi, sebebi

sorulunca öyle cevap vermi: “Hz. Peygamber’in nasl kabak yediini

bilmiyorum.’ Onun nasl kabak yedii kendisine ulamaynca, kabak

yemeyi terk etmi. Böyle davranmakla Muhammed ümmetinin alimleri

dier ümmetlerin alimlerinin önüne geçmitir, bunun baka bir sebebi

yoktur. Bu mam Allah'n peygamberinin sözü olarak aktarm olduu

‘Bana uyun, Allah sizi sevsin’
319

ayeti ile ‘Sizin için Allah’n peygamberinde

güzel örnek vardr5320
ayetini hakkyla anlam ve örenmi biriydi. Me-

gul olacamz fiil, söz veya davran olan sünnetler, ihata edemeyece-

imiz kadar çoktur. Hal böyleyken yeni âdete nasl vaktimiz olabilir ki?

Biz ümmeti belirlenenlerden farkl eylerle yükümlü tutamayz.
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Tavsiye

Allah’n haklarndan en zorunlu olan yerine getirmen gerekir. Zo-

runlu hak, kendisine hiçbir eyi ortak komamaktr. Bu irk bazen yer-

yüzüne yerletirilen sebeplere itimat etmek, onlara kalple yönelmek, on-

lardan mutmain olmak eklindeki gizli irk olabilir. Mutmainlik kalbin

sebeplere ve sebepler nezdinde bulunanlara yönelmesi ve dinginlik

bulmas demektir. Öyle bir davran müminde bulunabilecek en deer-

siz dinî ilerden biridir. Bu durum -Allah daha iyisini bilir de-
cOnlarn

çou Allah’a ancak irk koarak iman ederler*
21

ayetinin iar yorumudur.

Kastedilen Allah’a gizli ortak komadr. O irkle beraber Allah’n varl-

na iman edilirken fiillerinde -yoksa ulûhiyetinde deil- Allah’n birli-

ine imanda bozukluk vardr. Ulûhiyetinde birliine iman etmemek ise

açk irk demektir ki, böyle bir irk Allah’n varlna deil, ilahhndaki

birliine iman etmekle çeliir. Sahih bir hadiste Hz. Peygamber’in öyle

söyledii aktarlr: ‘Allah’n kullar üzerindeki hakknn ne olduunu bi-

lir misiniz? O’na ibadet etmeleri, hiçbir eyi kendisine ortak komama-
lardr.’ Hadiste ‘ey

5
kelimesi belirsiz getirilmi, açk veya gizli irk ona

dahil klnmtr. Sonra öyle demitir: ‘Onlarn Allah’a kar haklan

nedir, bilir misiniz? Kendilerine azap etmemesidir.’ Burada akim ‘onla-

ra azap etmemesi’ ifadesindeki (dorudan söylenie) vermelisin! Onlar

Allah’a herhangi bir eyi ortak komadklarnda, Allah’a taalluk eden bir

düünceleri kalmaz. Çükü onlar Allah'tan bakasna yönelmemilerdir.

Buna mukabil Müslüman olmakla çelien bir irk kotuklarnda veya

adet haline gelmi sebeplere bakmak anlamndaki gizli irki kotukla-

rnda, Allah o sebeplere dayanmalarna karlk kendilerine azap eder.

Onlar yok olmaya yüz tutmu eylerdir. Var olduklarnda ise yok ola-

caklar vehmi ve kendilerinden eksilenler nedeniyle ac çekerler. Onlar

kaybettiklerinde, bu kez kaybolmalar nedeniyle azap görürler. Onlar

sebepler varken ve yokken her durumda azap çekerler. Allah’a herhangi

bir sebebi ortak komadklarnda veya varlk ve yokluklarna deer ver-

mediklerinde, durum farkldr. Onlarm itimat ettikleri Allah, hesap et-

medikleri yönden varlklar getirebilecek güçtedir. Nitekim öyle der:

‘Kim Allah’tan saknrsa Allah onun adna bir çk yaratr, farknda olma-

d yönden onu rzklandrr >3n air bu konuda u dizeleri söylemitir:

Kim Allah’tan saknrsa 0 yaratr

Güçlükleri için kolaylk



Otuz Altnc Sifir 213

Hesapsz rtzk verir bir de

i daralrsa önünü de açar

Takvaya ulamann alameti, hesap edilmeyen yönden rzkn insana

gelmesidir. Hesap ettii ve bekledii yönden rzkn kendisine geldii

insan takva makamna ulamad kadar Allah’a da itimat etmi sayl-

maz. Çünkü yorumlarn birisinde takvann anlam, kendilerine itimat

edilmesi nedeniyle kalbe tesir etmelerine karlk ‘Allah’ siper edinmek’

demektir. nsan kendini pek iyi gören olduu gibi kime daha çok itimat

ettiini, nefsinin kime/neye güven duyduunu bilir ve mesela öyle

demez: ‘Allah bana yoksullar gözetmek üzere çalmay emretmi, on-

larn nafakasn karlamay farz klmtr. Ben de -âdet üzere- Allah’n

yoksullar rzklandrmada vesile kld sebeplere yönelmeliyim.’ Böyle

bir söz ve davran, söylediimizle çelimez. Biz kalbinle sebeplere ba-

lanmak, onlar nezdinde sükûn bulmak hususunda senin dikkatini çeki-

yoruz; yoksa sebepleri kullanma demiyoruz!

Bu bölümü yazdmda uyudum. Ardmdan daha önce bilmediim

iki dizeyi okurken kendimi buldum:

Sadece Allah’a itimat et

Her ey Allah’n elinde

Sebepler O’nun perdesi

Sadece Allah ile beraber ol

Kendine bakmalsn! Kalbinin sebeplere balandn görürsen,

imann eletir ve belirttiimiz adam olmadn fark et. Kalbinin sadece

Allah’a kar sükûn bulduunu, belirli bir sebebin varlk ve yokluunun

senin gözünde eit olduunu görürsen -fakat bu hali müahede etmew
sebebin bulunmad vakitte ortaya çkm olmas lazm-, Allah’a iman

etmi ve hiçbir eyi kendisine ortak komam (sözünü ettiimiz)
co

adam’ olduunu bilmelisin! Böyle bir durumda c

az’ kiilerden birisisin

ve rzkn hesap etmediin yönden gelir. Bu da 'Allah’n takva sahiple-

rinden olduun hakknda sana bir müjdesidir. Ayetin srlarndan birisi

de udur: Allah seni senin hâzinende, hükmün ve tasarrufun altnda bu-

lunan âdet haline gelmi bir sebepten nzklandrrken de sen takva sahi-

bi olabilirsin. Yani sen Allah’ siper edinmi iken O da seni koruyan ve

muhafaza edendir. Bu esnada takva sahibi olman, hesap etmediin

yönden O’nun seni rzklandrmasmdan bilinir. Çünkü kendi zannna

göre Allah’n seni nzklandrdm bilmiyordun. Sana göre (rzk için)
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elinde olan ve nezdindc bulunan bir ey olmaldr. Bu durumda Allah,

elinde bulunan maldan beslensen ve nzklansan bile, hesap etmediin

bir yönden seni rzklandrm demektir. Bunu bilmelisin! Bu ince bir

manadr. Onun farkna sadece içlerini ve kalplerini kontrol eden ‘ilahi

murakabe ehli’ varabilir. Çünkü takva kelimesinin kökü olan ‘vikaye

(koruma)’ Allah’a aittir ve bu hal, Allah’a itimat etmesi sebebiyle, kulu

kendilerine balanacak ekilde sebeplere yönelmekten engeller. ‘Onun

için çk yaratr’
32*

ayetinin manas budur. Bu ayette takvann ortaya ç-

kard ‘çk yolu’ da bu demek iken ayn zamanda Allah’n kullarna

iin kendinde bulunduu durumu öretmesi ve bu hususta verdii tav-

siyesidir.

Tavsiye

Dostum! Yeryüzünde ululuk peinde olma, tevazuyu iar edin! Al-

lah senin kelimeni yüceltirse, gerçekte sadece hakk yüceltmitir. Allah

senin için yaratlmlarn kalplerinde üstünlük duygusu kazandrrsa, bu

da O’na dönen bir itir. Sana yaraan tevazu, zillet ve krklktr. Allah

seni topraktan yaratmtr. Annen olan topraa kar büyüklük taslama!

Annesine kar büyüklük taslayan, hiç kukusuz, saygszlk etmi de-

mektir; anne-babaya saygszlk ise yasaklanmur. Bir hadiste öyle de-

nilir: ‘Dünyadan bir ey yükseldiinde, onu alçaltmak Allah’n üzerin-

deki bir haktr.’ Sen yükseltilen o ey olduunda, Allah’n seni alçalta-

can beklemelisin. Bu nitelikteki birisi hakknda korkulacak olan u-
dur: Allah onu alçalttnda, cehenneme sokar. Böyle bir ceza bir ey
kendini yükselttiinde gerçekleir, yoksa Allah yükselttiinde böyle bir

azap gerçeklemez. Allah’n' birini yükseltmesi, ona kalm bir i deil-

dir. Bununla beraber insan, valilik görevi, insanlarn önüne geçmek,

hizmet görmek, kaplarnn kapanmas gibi hususlarla tezahür edecek

ekilde, Allah kendisine yeryüzünde yükseklik verirken O’nu murakabe

etmelidir. Böyle bir durumda insan sürekli kulluuna ve aslna bakma-

ldr. Çünkü o zayflktan yaratlmken asl da zelil ve hor diye nitelen-

dirilmitir. Bu durumda anlar ki, bu yükseklik, onun zatna deil, mer-

tebe ve makamna mahsustur. O makam ve görevden azledildinde,

kendisi adna tahayyül ettii bu deer ve kymet, geride kalmaz, Al-

lah'n ayn göreve yerletirdii baka birine geçer. Binaenaleyh üstünlük

zattan deil, mertebeden kaynaklanr. Yeryüzünde ululuk peinde ko-

an, hiç kukusuz, orada bakanlk sevdasna dümü demektir. Hz.
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Peygamber bakanlk hakknda ‘kyamet günü pimanlk ve hüsran
5

demitir. Cahillerden olma! Sana tavsiyem, yeryüzünde ululuk tasla-

mamandr. Allah böyle bir makam verirse, O’ndan nefsinde zillet, yok-

sulluk ve huu sahibi olman dilemelisin. Allah’ müahede etmediin

sürece bunun gerçeklemesi mümkün deildir. Yaranlmlavn ve bü-

yüklerin gözleri, müahede makamnn onlar adna meydana gelip gel-

memesine yönelmitir. Gerçekte taleoe layk olan da odur.

Tavsiye

Her Cuma günü namaza gitmezden önce gusül abdesti almalsn.

Gusül abdestini alrken bir emri yerine getirme niyetiyle almalsn. Sa-

hih bir hadiste öyle denüir: ‘Cuma günü gusül abdesti her Müslüman

üzerine vaciptir.’ Hz. Peygamberden gelen baka bir hadiste öyle de-

nilir: ‘Her Müslüman haftada bir kere gusül abdesti almaldr.’ ki hadi-

si Cuma günü gusül abdesti almak birletirir. öyle ki: Allah yedi gün

yaratmtr ki onlar haftann günleridir. Bir hafta bittiinde, günler dö-

ner ve tekrarlanr. Bu itibarla ardndan gelen, yeni bir hafta tekil eder.

Her hafta, onun zatn takdis, kendisine tazim ve temizleme maksady-

la, yeni bir temizlik halinde senden ayrlmaldr. Nitekim dilere misvak

sürmek hakknda öyle deniür: ‘Misvak kullanmak az temizler, Rabbi

raz eder .

5 Ayn ey haftada bir kere ykanmakla ilgilidir; o da bedeni

temizler, Rabbi raz eder. Kul bu fiili yaptnda, kendisine bunu em-

retmesi bakmndan Allah’ raz eder, O’nun emrine balanm olur.

Tavsiye

Dinin herhangi bir konusunda tanma yapmaktan uzak durmal-

sn. Böyle bir tartma cedel diye isimlendirilir ve cedel ya gerçektir ve-

ya banidir. Günümüzdeki fakihler taruma ortamlarnda böyle hareket

ederler. Onlar böyle meclislerde düüncelerini tazelemek ve yeni düün-

celeri alamak isterler. Bazen tartan inanmad bir mezhebin görü-

lerini veya beenmedii fikirleri bile dile getirebilir. Bu esnada doru
görüte olduuna inand arkadayla tartr, onunla ‘cedel

5

yapar, ar-

dndan nefsi onu aldatarak öyle demesini salar: ‘Bu düünceyi bâtl

ortaya koymak için deil, düünceyi canlandrmak için yapyorsun.’

Hâlbuki bilmez ki Allah her söz söyleyenin dilinde bulunur. Sradan bir

insan onun yanl sözleriyle doruyu söyleyene galip geldiini duyar.

Taklitçi-sradan insan, fakih olduunu zannettii bâtl görüün sahibini

taklit eder. Çünkü bâtl görüün doru görü eklinde tezahür ettiini
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ve ortaya çktn görmü, hakl olan kii ise ona kar koyamamtr.
Dinleyici kendisinden duyduuyla amel ettii sürece, günah ve vebali

fakihin boynunadr. Bu nedenle Hz. Peygamber’in öyle dedii aktar-

lr: 'Ben hakl olsa bile tartmay terk edenin cennetin civarnda köke

kefilim; aka bile olsa yalan terk eden için de cennetin ortasndaki bir

köke kefilim.’ Bâtl ve yanl hakknda tartmak da bu kapsamdadr.

Hz. Peygamber akalar, fakat sadece doruyu söylerdi.

Tavsiye

Güzel ahlak sahibi olup güzel ahlaka göre davranman ve kötü ah-

laktan uzak kalman lazmdr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Ben güzel ah-

lak tamamlamak üzere gönderildim:’ Hz. Peygamber ahlakm güzelle-

tirene cennetin en yukar ksmnda kök vadetmidr. Güzel ahlak onun-

la ahlaklanm kiinin kendine davrand üzere bakasna da davrana-

bilmesi demektir. Bu itibarla yaratlmlarn gayesinin birbirinden farkl

olduunu, birisini raz ederken düman olan öteki kiinin kzacam
anladk. in böyle olmas da kaçnlmazdr. Bir kiinin bütün yaratl-

mlar raz edecek ekilde iyi ahlak sahibi olmas imkânszdr. in böy-

le olduunu gördük. Bu itibarla Allah kendisini arkadalk etmede kul-

larna dahil etmitir. Nitekim Hz. Peygamber Rabbine hitap ederken

öyle der: 'Sen yolculukta arkada, ailede halifesin.’ Bir ayette
‘
Bulundu-

unuz her yerde O sizinle beraberdir
'324

denilir. Baka bir ayette
‘

Arkada-

na üzülme, Allah bizimle beraberdir, demitir .’
325 Baka bir ayette

‘
Ben

sizinle beraberim, duyarm ve görürüm
5,26

denilir. Biz de öyle dedik:

Güzel ahlak ancak Allah ile musahabe halinde uygular ve kullanrz:

O’nu raz eden ileri yapar, raz etmeyen ilerden kaçarz. Bu davrann

ve ahlakn Haldun mertebesiyle ilgili olup olmamas veya bakasma ula-

p ulamamas durumu deitirmez. Ahlak bakalarna taalluk etse bile,

Allah’ raz eden bir ahlak olmaldr. Bu durumda söz konusu kiinin

öfkelenmesi veya raz olmas birdir. O insan mümin ise Allah’m raz ol-

duu iten raz olur; buna mukabil Allah düman ise öyle biri bize gö-

re dikkate alnacak biri deildir. Allah öyle der:
‘Ancak müminler kar-

detir
3327 Baka bir ayette ‘Benim ve sizin dümanlarnz dost edinmeyin,

onlara sevgi göstermeyin
5328

denilir. Demek ki güzel ahlak, Allah’ raz

eden ilerde söz konusu olabilir. Baka bir ifadeyle güzel ahlak ancak

Allah’a kar uygulanabilir; onun Allah’n mertebesiyle veya yaratlm-

larla ilgili olup olmamas durumu deitirmez. Kim Allah’m mertebesi-
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ni dikkate alrsa, bütün müminler ve müslümanlarla sözleme yapm
zimmet ehli kendisinden yararlanr. Çünkü Allah'n yaratklarla iliki

kurarken her müminin üzerinde bir takm haklar vardr. Baka bir ifa-

deyle melek, cin, insan, hayvan, bitki, donuk-cemadat, mümin olan ve-

ya olmayan bütün varlklarla ilikisinde insann uymas gereken sorum-

luluklar vardr. Bunlar kardelerimizden birisine 591’de yazdmz bir

ahlak risalesinde belirtmitik. Risale srl, latif ve ho anlaml bir risale-

dir. Onda bütün yaratlmlarla kendilerine layk güzel ahlakla iliki

kurmak dile getirilir. Güzel ahlak kendisine kar uyguland kiinin

hallerine göre tezahür eder. Yine de bu husus, genel bir ilkedir; iin taf-

silat yaanan tecrübelere göre ortaya çkar. Bunu düünmelisin! Vaka-

lar saylamayacak kadar çoktur. Baarya erdiren Allah’tr ve O’ndan

baka rab yoktur. Güzel ahlak sahibi olman gerektii gibi kötü ahlaktan

saknman gerekir. Bu itibarla kullanm yerlerini bilmedikçe kötü ahlak

ile güzel ahlak ayrt edemez, kullanm yerlerini örendiinde bu ikisini

tanrsn. Bu bilgi deerli ve güzel bir bilgidir. Güzel ahlakn kullanm

yerlerini örenmekten mahrum kalmamalsn, çünkü o da farkl yönleri

itibaryla deiir ve farkllar.

Tavsiye

Hicret etmen ve kâfirlerin aralarnda ikamet etmemen gerekir. Kâ-

firlerin arasnda kalmak slam dinine ihanet, küfiir kelimesini Allah'n

kelimesine kar yüceltmek olabilir. Hâlbuki Allah ancak kendi kelimesi

yüce, kâfirlerin kelimesi süfli olsun diye savamay emretti. Gücün ve

imkânn ölçüünce bir kâfirin himayesine girmemeye çalmalsn. Bil-

melisin ki, oradan çkmaya gücü yeterken kâfirlerin arasnda yaayan bi-

rinin slam’dan nasibi yoktur. Hz. Peygamber öyle birinden uzakla-

mtr; hâlbuki o müslüman birinden yüz çevirmez ve uzaklamaz. Hz.

Peygamber’in öyle dedii aktarlr: ‘Müriklerin arasnda yaayan bir

müslümandan ben uzam.’ Hz. Peygamber öyle birinin Müslümanl-n geçerli saymamtr. Allah mürikler arasnda ölen biri hakknda

öyle der:
‘

Nefislerine zulmedenlerin canlarm melekler alrken onlara ‘ne

yapyordunuz ?' derler. Onlar da ‘yeryüzünde çaresizdik ’ diye cevap verir-

ler.'
329 Buna cevap olarak ayette

‘

Allah’n arz geni deil miydi? Oraya

hicret etseydiniz ya! Onlar cehenneme gidecek olanlardr, ne kötü yerdir

oras!’
330

denilir. Bu sebeple insanlara günümüzde Beyt-i Makdis’i ziya-

reti ve oraya yerlemeyi yasakladk. Oras kâfirlerin elinde olduu kadar
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Müslümanlar üzerinde hüküm sahibi olmak ve yönetmek kâfirlere kal-

mtr. Onlarn karsnda Müslümanlar son derece kötü bir vaziyette-

dir. Arzularn egemen olmasndan Allah’a snrz. Günümüzde Beyt-i

Makdis’i ziyaret edenler ve oraya yerleen Müslümanlar, Allah’n hakla-

rnda ‘Dünya hayatnda emekleri boa gitmi, hâlbuki iyi bir i yaptklarn

zannederler'
331 buyurduu kimseler mesabesindedir. Kâfir bir yurdu

terk ettiin gibi Hakkn Kitabnda veya peygamberin diliyle knam
olduu bütün huylar terk etmen ve onlardan ‘hicret

5 etmen gerekir.

Tavsiye

Bütün hareket ve durularnda bilgiyi kullanman gerekir. Kamil ve

ram cömert insan, nefsini bilgiye göre yönlendiren kimsedir. Allah’n

onun için belirledii eriata göre hüküm verir. Bilir, amel eder ve bil-

mediini örenir. Hz. Peygamber bilgiye yönelen, onunla amel eden ve

onu bileni övmü, bunun zddna davranan knamtr. Bir hadiste öy-

le dedii aktarlr: ‘Allah’n benimle gönderdii hidayet ve bilgi, bir

topraa isabet eden yamura benzer; bir ksm yamuru kabul etmi,

üzerine pek çok ot ve bitki bitmitir. Topran bir ksm suyu tutmu,

Allah o suyla insanlara fayda vermi, suyu içmiler, sulamada ve ekinde

kullanmlardr. Topran bir ksm da onun dibidir. Su oraya temas

etmi, yer ne suyu tutabilmi ne bitki bitirebilmitir. Ayn ey Allah’n

dini hakknda anlay sahibi olanlar için geçerlidir. Allah öyle birine be-

nim vastamla gönderdii vahiyle fayda vermitir. Öyle biri bilir, amel

eder ve öretir. Bu ilme kulak vermeyen kimse suyu tutmayan veya bit-

ki bitirmeyen topran alt ksmna benzer.’ Kardeim! Sen de bilen, bil-

gisiyle amel eden ve öretenlerden ol, bilen ve amel etmeyenlerden ol-

ma! Öyle olursan bir kandil gibi veya insanlar aydnlatp kendini yakan

bir mum gibi olursun. Bildiinle amel ettiinde, Allah senin için bir

furkan ve nur yaratrken amel Allah hakkndaki daha önce bilmediin

yeni bir bilgi kazandrr. O bilgi Allah katnda ahiretin hakknda fayda

salayan bilgidir. Sen de bilen, amel eden ve doruyu öretenlerden

olmalsn.

Tavsiye

Allah’n kullarna kar sevgi dolu olman gerekir! Böyle bir sevgi

kullarna selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarn karlamak için

çaba göstermekle gerçekleir. Bilmelisin ki, bütün müminler -bir insan

gibi- bir bedendir. Bedenden bir organ ikâyet ettiinde, bütün beden
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atee tutularak yardma koar. Mümin de öyledir. Mümin, kardeine bir

musibet isabet ettiinde, sanki kendisine isabet etmi gibi hisseder, kar-

dei üzüldüü için üzülür. Öyle davranmadnda, müminler arasnda

iman kardelii gerçeklemi olmaz. Allah insan bedeninin organlarn

birbirine balad gibi müminleri birbirine balam, karde klmtr.

Hz. Peygamber kendisinden aktarlan bir hadiste müminler için öyle

bir benzetme yapmtr: ‘Birbirlerini sevmede, birbirlerine efkat ve

merhamet göstermede müminler bir beden gibidir. Bedenin bir organ

ikâyet ettiinde, uykusuz kalarak veya atelenerek bedenin dier ksm-

lar onun yardmna koar."

Bilmelisin ki, mümin, kardeleri itibaryla çoktur. el-Mümin Al-

lah’n isimlerinden birisi olduu gibi ilahi surette yaratlm olmas ne-

deniyle de (Allah ile mümin kul arasnda) nesep ve ba sabittir. Mümin
müminin kardeidir, onu yalnz brakmaz, kendisini terk etmez. Allah

olmas bakmndan Allah’a iman eden mümindir. Böyle bir insan fiilin-

de, sözünde ve halinde O’nu tasdik eder. smet, yani korunmuluk (ve-

silesi) budur. Çünkü el-Mümin olmas itibaryla Allah da kendisini tas-

dik eder; O ancak doru sözlü olan tasdik edebilir, Allah’n yalancy

tasdiki imkânszdr. Çünkü Allah’n yalan söylemesi imkânszdr, hâl-

buki yalancy tasdik etmek hiç kukusuz yalan demektir. Demek ki el-

Mümin olmas itibaryla Allah’a iman sabit olan birinin hiç kukusuz

Allah karsndaki bütün ilerinde ve davranlarnda sadk ve dürüst bi-

ri olmas gerekir. O Allah’a iman ettii gibi Allah da onu tasdik eder.

Burada gösterdiim hususun farkna varp el-Mümin olmas itibaryla

Allah’a iman etmek hakkndaki tavsiyemi hakkyla anlamalsn. Onu an-

larsan, fayda elde edersin. Bu maksada seni ulatracak yolu ve yöntemi

gösterdim, sen de Allah’a sarl. ‘Kim Allah’a sarlrsa, doru yola yönelmi

demektir.’
332

Allah doru yolda olduu gibi, doru yol O’nun kullar

için belirledii eriattr.

Tavsiye

Allah’n senin ilerine veya sana göre deerli olanlara verdii ve

örfte, yani insanlarn âdetlerinde ‘sknt’ ve ‘bela’ diye isimlendirilen

musibetler nedeniyle gam çekme! Bu durumlarda ‘inna lillah ve inna

ileyli raciûn (biz Allah içiniz, Allah’a döneceiz)’ de! Belalar sana ula:

tnda bu sözü söylemelisin. Sana bela isabet ettiinde, Hz. Ömer’in

söyledii u sözü hatrnda tutman lazmdr: ‘Bana her bela ulatnda.
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Allah’n o belada üç nimetinin bulunduunu gördüm. Birinci nimet

bana ulaan belann dinim hakknda günah olmaydr, ikinci nimet

belann daha büyük bir bela yaplmaydr; Allah öyle bir bela vesilesiy-

le daha güçlü bir belay kaldrmnr. Üçüncü nimet, Allah’n belaya ke-

faret özelliini yerletirmi olmasdr; belalar ilemi olduumuz kötü

fiillere karlk kefarettir.’ Bilmelisin ki dünyada mümine belalar çok ge-

lir. Bunun sebebi Allah’n onu temizlemeyi irade etmi olmasdr. Bu
sayede mümin temiz ve Allah’n dünya hayatnda bulunmasn takdir

ettii günahlardan arnm bir ekilde kendisine döner. Mümin genel

hallerinde sürekli sknt çeker. Hz. Peygamber kendisinden aktarlan

bir hadiste öyle demitir: ‘Mümin ham ekin gibidir; gürbüz hale gelin-

ceye kadar bazen rüzgâr onu yere yatrr, bazen dengeler.’

Tavsiye

Kur’an- Kerim’i okuman ve iyice düünmen gerekir. Okurken

Kur’an’da övülen özellik ve niteliklere bakmalsn. Allah bu niteliklerle

sevdii kullarn tavsif etmi, onlar da bu niteliklerle vasflanmlardr.

Allah’m Kur’an’da knad nitelik ve Özelliklere de dikkat etmen gere-

kir. Onlarla da Allah’m azap ettii kimseler vasflanr, sen o nitelikler-

den uzak dur! Allah bütün bunlar kitabnda indirmi ve bildirmitir.

Allah da onlara göre amel et diye bu nitelikleri Kur’an’da indirmi, bil-

dirmi ve sana öretmitir. Kur’an’ okurken Kur’an’da bulunan eyler

için bir ‘kur’an (kuatc)’ olmalsn. Onu okuyarak ezberlediin gibi

amel ederek de muhafaza etmen ve ezberlemen gerekir. Kyamette en

iddetle azap görecek kimse, Kur’an- Kerim’i ezberleyip unutanlardr.

Ayn durum bir ayet ezberleyip onunla amel etmeyen için geçerlidir.

Öyle bir ayet kyamette kiinin aleyhine ahit olarak gelecek ve piman-

lk vesilesi olacaktr. Hz. Peygamber’in Kur’an okuyan ve okumayan

mümin ile münafklarn halleri hakknda öyle demitir: ‘Kur’an okuyan

müminin durumu kokusu güzel olan portakala benzer.’ ‘Koku’ derken

okuma ve tilavet kastedilir. Bunlar insandan çkan nefeslerdir ve Hz.

Peygamber onu nefeslerin izhar ettii güzel kokulara benzetmitir. ‘Tat-

lar da güzeldir.’ Bununla da iman kasteder. Bu meyanda baka bir ha-

diste öyle der: ‘Allah’tan rab olarak, slam’dan ve Hz. Muhammed’den

peygamber olarak raz olan, imann tadn almtr.’ Tat imana nispet

edilmitir. Sonra öyle der: ‘Kur’an okumayan müminin durumu hur-

maya benzer, tad güzeldir.’ Bu durum iman sahibi olmas demektir.
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‘Fakat kokusu yoktur.’ Çünkü Kur’an hafizi olsa bile o esnada okuyucu

deildir. Sonra öyle demitir: ‘Kur’an okuyan münafn durumu

reyhane bitkisine benzer, kokusu güzeldir.’ Çünkü Kur’an güzeldir ve o

da okuyanlarn nefeslerinden ibarettir. Baka bir ifadeyle kraat ve tila-

vet esnasnda okuyucunun nefesleri güzeldir. Tad ise acdr.’ Münafk-

lk içteki ve bâtndaki küfiir demektir. Tat imandan meydana gelir,

çünkü haz vericidir. Sonra öyle demitir: ‘Kur’an okumayan münafn
durumu hanzala karpuzuna benzer; tad acdr ve kokusu yoktur.’ Çün-

kü okuyucu deildir. Allah’ raz eden her söz böyle yorumlanrken

onun mümin ve münafktaki tezahürü Kur’an- Kerim hakknda yaplan

benzetmeyle birdir. Bununla beraber Kur’an- Kerim’in mertebesi her-

kesçe bilinir ve O’nun kelamna O’na yaklatran hiçbir söz benzemez.

Bu sebeple Allah’ zikreden birinin O’nu zikrederken Kur’an- Kerim’de

yer alan zikirlerle zikretmesi gerektiini aklnda tutmaldr. Baka bir

ifadeyle zikirde ‘okuyucu5 vasfn kazanabilmek için Allah’ Kur’an’da

yer alan zikirlerle zikreder. Okuyucu olduunda, Allah’n kendisiyle

kendisini zikretmi olduu zikri aktaran birisi olur. Böyle olunca hiç

kukusuz kendini Rabbinin onun karsndaki mesabesine yerletirmi

demekdr. Benzer bir durum ‘Onu komu edin, ta ki Allah’n kelamn duy-

sun’
333

ayetinde belirtilir. Hadiste de ‘Allah kulunun diliyle, Semiallahu

li-men hamideh (Allah kendine hamd edeni duydu) der’ denilir.

Kur’an- Kerim okuyana kyamette öyle denilir: ‘Oku ve yüksel! Yük-

selecei nihai yer Kur’an- Kerim okurken yükseldii yerdir.’ En so-

nunda Allah kulun diliyle kula okur. Nitekim Allah kulun kendisiyle

duyduu kula, kendisiyle gördüü gözü, kendisiyle tuttuu eli, kendi-

siyle yürüdüü aya olduu gibi kendisiyle söz söyledii ve konutuu
dili de olur. Allah’a hamd ederken veya O’nu tespih ve tehlil ederken,

bilhassa, Kur’an’da yer alan ifadeler kullanlmaldr. Böylelikle insan

‘nefsiyle okumak’ derecesinden ‘Rabbiyle okumak’ derecesine doru
yükselir. Bu dereceye yükselince, artk kendi kitabn okuyan bizzat Al-

lah’nr. Kyamette okurken kendisine yükselmi olduu ayete kadar yük-

selir, orada o ayete layk derecede kalr. Oras Hakkn kulun diliyle ve

kulun huzur haliyle okuyucu olduu mertebedir. Kelamu en üstünü,

örfte bilinen Allah’n özel kelamdr (vahiy).
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Tavsiye

Kendileriyle oturup kalkmann dindarlna fayda verecei kimse-

lerle oturup kalkman gerekir. Bu fayda kendisinde görecein bir bilgi

veya onda bulunan bir amel veya o kiide bulunan güzel bir huy olabi-

lir. nsan ahireti hatrlatan birisiyle oturup kalktnda, Allah’n muvaf-

fak kld ölçüde, ahiretten bir tecellinin gerçeklemesi gerekir. Otur-

duun kii böyle müessir bir hale sahip olunca, kendisini zikretmek

üzere Allah ile oturmalsn. Bu itibarla zikir Kur’an’dr ve Kur’an en

büyük zikirdir. Ayette ‘Biz zikri indirdik’
33*

denilir ki, kastedilen

Kur’an’dr. Bir kutsi hadiste de ‘Ben beni zikredenle beraberim’ denilir.

Hz. Peygamber ‘Kur’an ehli Allah'n ehli ve O’nun seçkinleridir’ der.

Bir hükümdarn özel adamlar, vakitlerin çounda onunla oturup kal-

kanlardr. Allah bir ahlak sahibidir ve bu ahlak O’nn güzel isimleri

demektir. Kim Allah ile oturursa, sohbet arkada Allah olur. Öyle bir

durumda -kendisiyle oturduu ölçüde- güzel ahlaka ulamas kaçnl-

mazdr. Allah’ zikreden bir kavimle oturan, onlarla beraber Allah’n

rahmetine dahildir. Onlar kendileriyle oturann bedbaht olmayaca

kimselerdir. Hal böyleyken Allah ile oturan birisi nasl bedbaht olabilir

ki? Bir hadiste öyle denilir: ‘Salih arkada misk sahibine benzer; fayda

gelmese bile kokusu sana ular. Kötü arkada körük sahibine benzer;

kötülüü ulamasa bile duman ular.’ Kim kukuya kaplanlarla arka-

dalk ederse, kendisi de kukuya kaplr. Bunun nedeni, içlerindeki kir-

lerden kaynaklanarak, insanlar hakknda suizan beslemenin kendilerine

hakim olmasdr.

Burada insanlarn hakknda gafil kald bir faydaya dikkatini çeke-

ceim. Bu fayda insanlar hakknda hüsnüzanna davet eder. Hüsnüzan

sayesinde idrak mahalli kötülüklerden temizlenir. Sana göre hayrl bir

insan olduu halde kötülerle düüp kalkan birisini gördüünde, onlarla

arkadalk ettii için öyle birine kar kötü zanda bulunmamalsn. Ak-

sine o iyi insanla arkadalk yaptklar için kötü insanlar hakknda

hüsnüzanda bulunmalsn. Bu itibarla aradaki münasebeti ve ilikiyi,

kötülükte deil, hayr ve iyilikte kabul etmelisin. Allah kyamet günü

yaratlmlar hakknda hüsnüzan beslemekten dolay kimseyi sorguya

çekmeyecekken buna mukabil kötü zan sebebiyle insanlar sorguya çe-

kecektir. Tavsiyemi kabul edersen, bu da sana kâfidir. Rabbini zikrede-

nin hayat süreklidir. Onun hayat ölümle kesilir. Bu itibarla kii ölse bi-

le yine de diridir. Ölüm onun adna Allah yolunda öldürülmü kimse-
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nin hayatndan daha hayrl ve tamdr. Bununla beraber Allah’n yolun-

da öldürülen kimse zikredenlerden ise durum farkldr. Bu hayat, ehi-

din ve zikredenin hayatdr. Öyleyse zikreden ölse bile hay yani diridir.

Allah’ zikretmeyen ise dünyada yaasa bile ölüdür çünkü o hayvani ha-

yata göre canldr. Bütün âlem zikir hayatyla canl ve hayat sahibidir.

Allah’ zikreden ve zikretmeyen kimselerin durumu, ölü ile dirinin du-

rumuna benzer. Hz. Peygamber onu böyle misallendirmitir. Zikrede-

nin Allah’ zikretmeyen ehitten üstün olduu hakkndaki delile gelir-

sek, Hz. Peygamber bir hadisinde öyle der: ‘Size dümanlarla karla-

p boyunlarnzn vurulmasndan veya sizin onlarn boyunlarm vur-

manzdan daha üstün bir ibadet söyleyeyim mi? Bu ibadet zikirdir.’ Bu-

rada Hz. Peygamber boynun vurulmasn zikretmitir ki, ehitlik de-

mektir. Kulun Rabbini zikretmesi, ehidin ölümünden üstündür. Hz.

Peygamber’den aktarldna göre, zikreden canldr. Buradan zikrede-

nin hayatnn Rabbini zikretmeyen bir ehidin hayatndan daha üstün

olduu neticesi çkar.

Tavsiye

Kendine ve sahip olduun eya ve kimselerde Allah’n belirledii

cezalan uygulaman lazmdr. Bu konuda Allah’a kar sorumlusun.

Otorite sahibiysen, Allah’n seni üzerlerine yönetici atad kimselerin

üzerinde Allah’n kurallarn uygulaman ve icra etmen gerekir. ‘Hepiniz

çobansnz, güttüklerinizden sorumlusunuz.’ Kastedilen Allah’n cezala-

rn ve kurallarn uygulamaktr. Bu itibarla yönetimlerin en alt derecesi

insann nefsin kendi üzerinde vali ve yönetici olmasdr. Büyük halifelik

gelinceye kadar Allah’n snrlarn nefsine ve organlarna uygulamalsn.

Her halükarda nefsin üzerinde vekilsin. Bir rivayette Hz. Peygamber

Allah’m kurallarm uygulayanlar ile ihlal edenler ayn gemiye binenlere

benzetmitir: ‘Bir ksm geminin üst tarafnda bir ksm aasna yer-

lemitir. Aadakiler su istediklerinde üzerlerinde bulunanlara çkarak

öyle demilerdir: Biz nasibimizi gemiyi delerek alacaz, size tenezzül

etmeyeceiz. Yukarda oturanlar onlar kendi halinde brakrlarsa, hepsi

birden boulur.’ Dostum! Akima sana iyilii tavsiye eden bir düünce

geldiinde, onun melein ilham olduunu bil! Ardndan iyilii yap-

maktan alkoyan baka bir düünce gelirse, o da eytann vesvesesidir.

Hayr ve er eriatn bildirmesiyle örenilebilir. Kötülüü yapmay em-

reden bir düünce geldiinde, bu düünce eytann ilhamdr. Ardndan
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kötülüü yapman engelleyen bir düünce gelirse, o da melein ilham-

dr. Sen bir gemisin! Gemi delinirse, senin kadar içinde bulunan herkes

de helak olur. eriat ilmini örenmen arttr. eriat kurallarn uygula-

mak üzere öreneceksin. eriat ilmim örenmeksizin kurallar kime ve

nasl uygulayacam bilemezsin. Demek ki Allah’n kurallarn uygula-

yabilmek maksadyla eriat ilmini talep etmen bir vazifedir.

Tavsiye

Sadaka vermek gerekir. Allah ayette sadaka veren erkek ve kadn-

lardan söz etmitir. Sadaka farz ve nafile olmak üzere iki ksmdr. Farz

olan, zekât diye isimlendirilirken nafile olan ‘gönüllü sadaka
1

diye isim-

lendirilir. Farz vermekle cimri ad düerken gönüllü sadakayla yüce-

ulvi derecelere ular, cömertlik, kerem, bakasn tercih, istemeden

vermek gibi cömertliin farkl rütbeleriyle nitelenirsin. Cimrilikten

uzaklamak gerekir. Bunun yan sra farz zekâta ilave olan haklar da

ödemen gerekir. Bu hak, mümin kardeini helak olacak bir dununda

gördüünde ortaya çkar. Ona malnn fazlasndan bir miktar vermez-

sen, o ve ailesi yok olacaktr! Böyle bir durumda ya hibe veya borç ola-

rak ona yardm etmen zorunluluktur. Binaenaleyh vermek zorunludur

ve bu durumda verme ‘sadaka’ diye isimlendirilir. biliye’de bir alimin

bir hadis hakkndaki yorumunu duymutum. O hadiste (Hz. Peygam-

ber’e slam’n ardarn soran) sahabe ‘(farzlarn dnda) baka bir yü-

kümlülüüm var m?’ yani farz zekâtn dnda vermem gereken bir ey
var m diye sorduunda, Hz. Peygamber öyle buyurmutu: ‘Hayr!

Fakat gönüllü olarak verebilirsin.’ Allah’n rahmeti üzerine olsun

biliyeli fakih bana öyle demiti: ‘Demek ki o sadaka senin üzerine

farzdr.’ Ben de onun bu görüünü pek beenmitim. Allah insan ‘sa-

daka veren’, ister farz ister nafile olsun bu vermeyi de ‘sadaka (kuvvet

ile arasndaki anlam ilikisine telmihle)’ diye isimlendirmitir, çünkü in-

san cimri yaratld için ancak zorlanarak ve güçlükle verebilir. Allah

insan hakknda öyle der: ‘Bir hayr temas edince cimri kesilir.’
335

Sada-

kann deeri ve zamanna gelirsek, salkl, arzulu, yoksulluktan korkan,

dünyay ve zenginlii arzu eden bir durumdayken sadaka verebilirsen,

hakknda öyle denilenlerden birisi olursun: ‘Kim nefsinin taknlndan
korunursa, onlar kurtulua erenlerdir

,336 Onlar kurtulmu kimselerdir,

çünkü insan zengin olup da hayat arzuladnda, fakirlikten ve sahip

olduu maln uzun hayat süresince elinden çkmasndan korkar. Bunun
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nedeni zamann getirecei skntlar ile hayat boyu devam eden arzula-

rdr. Korku inam sahip olduu mal hakknda cimrilie, sadakay

vermemeye, Allah’n ihsan ettii nimetlerden muhtaçlara cömertlik

yapmamaya sevk eder. Buna mukabil korkak maln biriktirir, nafaka

vermez ve zekâtn ödemez; en sonunda sahip olduklaryla beraber aln

ve srt üzere cehennemi boylar, biriktirdikleri kzdrlr ve alnna, yanla-

rna ve srtna yaptrlr. Allah onlar hakknda öyle der: ‘O gün cehen-

neme atlrlar, orada yanlar ve srtlar dalanr (onlara denilir ki;) te bu

kendiniz için biriktirdiinizden Biriktirdiklerinizi tadn!’
337 Vermenin zor

ve güç olmas nedeniyle bu fiil ‘sadaka’ diye isimlendirilmitir. Kelime-

nin güç ile ilikisini anlatmak üzere öyle denilir: Remhun sadak ! Güçlü

ve salam ok! Hz. Peygamber cimri ile sadaka veren hakknda misal ve-

rirken öyle der: ‘Cimri ile sadaka verenin durumu üzerlerinde demir-

den iki elbise bulunan iki adama benzer. Elleriyle o elbiseden kurtulma-

ya çalrlar. Sadaka veren sadaka verdikçe, elbisesi açlr ve geniler, te-

siri azalr. Cimri sadakaya niyetlendiinde her halka mekânn skar ve

daraltr.’ Cimrilikten uzak durman gerekir. Cimrilik insan aaya çe-

ker, dünya ve ahirette kendisini yok edecek durumlar insana getirir.

Seni cömert yapp sadaka vermeni salayacak olan, bilgiyi kullanman-

dr. Rzkn kendinden baka kimsenin yiyemeyeceini, senin dnda
baka kimsenin onunla beslenip hayatta kalamayacan bilmelisin.

Göklerle yerde bulunan herkes rzkn ile arana girmeye çalsa bile bunu

baaramazlard. Bunun yan sra senin mülkünde bulunan bakasnn

rzknn da mudaka ona ulap o kiinin bu rzkla besleneceini ve ha-

yatiyetini sürdüreceini bilmen lazmdr. Gökte ve yerdeki herkes bir

kiiyle senin mülkünde bulunan rzk arasna girmeye çalsayd, bunu

baaramazlard. Sen de onun rzkn kendisine ulatrmaksn! Sadaka

vermek düüncesi aklna geldiinde, cömertlik ve güzel davranla nite-

lenirsin. Sadaka verirken muhtaca ancak gerçekte ve Allah’m katnda

ona mahsus bir hakk verdin, Allah katnda da bu davrann nedeniyle

övüldün. Bunu örenince, elinde bulunan mal çkartmak senin için ko-

laylar. Bu durumda cömertler arasna katldn kadar sadaka verenler

arasnda da yazlm olursun. Elindeki mal bir tereddüt ve zorlamayla

çkartr, cann verdiin maln peinden gider, verdiin maln bakasna

yaplm bir hayr vc iyilik olduunu düünürsen, hiçbir zaman rahata

eremezsin. Hiç kimsenin hakkn görmezden gelme! Hz. Peygamber

Allah’a snrken öyle der: ‘Allah’m! Bilmemekten ve bilinmemekten
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sana snrm.’ Senin hakknda bilgiyle hüküm veren kii, hiç kukusuz,

sana kar insafl davranm olur. ,

Tavsiye

Büyük cihada girimen gerekir! Büyük cihat en büyük dümann
olan arzularnla (heva) cihattr. Arzu gücü ayn zamanda seni takip

eden ve en yakn dümanndr. O güç içindedir. Allah öyle buyurur:

‘Ey iman edenler! Sizi takip eden kâfirlerle savan.’3*8
Senin yannda nef-

sinden daha kâfir bir ey yoktur. Nefis her nefes Allah’m kendisine

göndermi olduu nimederi inkâr eder. Onunla böyle savaumda, di-

er dümanlarla savarken ihlas kazanrsn. Öyle bir savata öldürüldü-

ünde, Rablerinin katnda rzklanan ve O’nun ihsan ettii nimederle

rahata ermi, kendilerine gelecek olanlar müjdeleyen ‘ehitlerden’ birisi

olursun. Allah yolunda cihat ederken savaanlarn deerini örenmitin.

O kazand sevap veya ganimede evine dönerken, oruç tutmu, ibadet

etmi, Allah’m ayederini okumu, mücahit dönünceye kadar namazna

veya orucuna ara vermeden ibadet etmi birisi mesabesindedir. Sahih

bir hadiste orucun benzersiz bir ibadet olduunu örenmitin. Hiç

kukusuz cihat onun yerini ald kadar namazn da yerini alr. Bu du-

rum Hz. Peygamber’den gelen bir hadiste beürtüir. O hadis Allah’n

farz klm olduu cihada ilgilidir. nsan onu terk ettiinde, mutlaka

günahkâr olur. Nefsine kar hayrhah davranp dinini korumaya çalan

bilgili-kul, her zaman cihat halindedir. Çünkü insan nefsi. Hakkn ken-

disini davetine muhalefet etmek ve aykr gelmek özelliinde yaratlm-

tr. Bu itibarla insan aslen arzusuna uyar ve onun arzusu Allah için ira-

de mesabesindedir. Allah ise dilediini yapandr. Çünkü hepimiz O’nun

kullar olduumuz kadar Allah’a bir snrlama da konulamaz. nsan da

arzu ettiini yapmak ister. Fakat insana snrlamalar konulmutur. Bu

itibarla insan mudak bir iradeye sahip deildir. Onun sürekli mücahit

olmasn salayan sebep budur. Bu nedenle himmet sahipleri Allah’ bi-

lenlerin derecelerine katlmak istemilerdir. Bu dereceye ulatklarnda,

onlarn iradeleri Hakkn iradesi haline gelir. Baka bir ifadeyle sadece

Hakkn irade ettiini irade ederler. Bu durum yaratlmlarn üzerinde

bulunduu durumdur. Onlar bu makam Allah’m onun yaratln ira-

de etmesi itibaryla talep ederler, Haklan naho gördüü eyi kerih gö-

rürler. Allah irade eder ve raz olur, irade ederken kerih görür. Böyle

olmadnda, kii imandan syrlp çkar. Büyük bir mahrumiyet demek
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olan öyle bir halden Allah’a snrz! Böyle bir davran gazab çekecek

olan bir doruluktur. Nitekim gybetin de yasaklanm bir doruluk ol-

duunu söyleriz.

Tavsiye

Souk günlerde abdestte suyu bütün abdest organlarna ulatrman

gerekir. Buna mukabil scak havalarda ise serin suyu kullanrken ondan

haz almaktan sakn. Scak havalarda kendisinden zevk aldn için ab-

dest suyunu organlara bolca dökersin ve ibadet maksadyla abdesti hak-

kyla alm olduunu zannedersin; hâlbuki suyu o esnada scak havann

yol açt harareti ortadan kaldrmak üzere haz alarak yapmsmdr. So-

uk havada suyu bütün organlara ulatrdnda, bu davran, senin için

âdet haline gelir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Hayr bir adettir.’ Scak

zamanlarda bu niyet sana elik etmelidir. Suyu bütün organlara ulat-

rrken bu esnada hissettiin maddi zevk ve haz duygusu hakim olursa,

bilmelisin ki, haz almak scaklk açm uzaklatrmak ve ortadan kal-

drmakla gerçekleir. Bu durumda sen acy nefsinden uzaklatrmaya

niyet etmelisin! Dikkat ediniz! Allah intihar edene cenneti nasl haram

klmtr. Nefsin sahibi üzerindeki hakk bakasnn onun üzerindeki

hakkndan büyüktür. Ayn durum acy uzaklatrmadaki ücretle ilgili-

dir. Allah abdest suyunu bütün organlara ulatrmakla kulun derecesini

yükseltir. Bu davran karlnda onun hatalarn siler. Hz. Peygam-

ber öyle der: ‘Allah’n hatalar sildii ve dereceleri yükselttii bir ameli

size söyleyeyim mi? Abdest suyunu organlara ulatrmak ve yaymak!’

Böyle yapmak hatalar siler. Çünkü bu davran temizler ve pak yapar.

Sonra öyle eklemitir: ‘Mescitlere çokça yürümek’ Kastedilen yaya yü-

rümek ve gitmektir. Hadisi tamamlarken öyle der: ‘Bir namazn ardn-

dan ötekini beklemek. te bu ba demektir, ba demektir, ba demek-

tir (rbat).’ Kastedilen bir eyi ötekine balamaktr. Beklemeyle insan

kendini zorlar ve bir namaz vaktinin girmesini gözeterek öteki namaza

balar. Beklemenin amac namaz vaktinde klma niyetidir. Ondan daha

büyük bir gereklilik olabilir mi? Bir gün be namaza taksim edilmitir.

Bir namaz klnp eda edildiinde, ardndan dier namazn vaktinin

girmesi beklenir ve gözetilir. Gün tamamlanp öteki gün gelinceye ka-

dar böyle sürer. Hiçbir vakit yoktur ki, kii namazn eda edilecei vakti

gözetlemesin! Hz. Peygamber hadisin sonunda bu kelimeyi üç kere tek-

rarlayarak pekitirmitir. Burada Hz. Peygamberin ileri nasl bildiine
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dikkat etmelisin. O her ameli dünya ve ahirette yerli yerine yerletirmi,

hükmünü belirlemi, hakkn vermitir. Bu meyanda abdesri zikretmi,

yürümek, beklemek, sonra da hatalarn silinmesi ve derecelerin yüksel-

tilmesinden söz etmi, balanmay üç kere ifade etmitir. Bu durum

Hz. Peygamber’in hikmet mevzilerini müahede ettiini gösterir. Bu ve

benzeri durumlar nedeniyle Hz. Peygamber kendisi hakknda ‘Bana

cevamiu’l-kelim verildi’ demitir.

Tavsiye

Müslüman olmas bakmndan her müslümau gözetmen gerekir.

slam bireysel varlklarnda bütün müslümanlar eit kld gibi sen de

Müslümanlara eit davranmalsn. ‘unun yetkisi, bunun mal vardr,

öteki büyüktür, u küçüktür, beriki yoksuldur, dieri deersizdir’ deme,

sakn! Küçük veya büyük hiç kimseyi kendi zimmetinde hor görme.

Bütün Müslümanlar bir ahs gibi görmelisin. Müslümanlar tek bir

ahsn organlar mesabesindedir. Vakada da durum öyledir. Çünkü in-

sann varl kendi organlar, zahirî ve bâtnî güçleriyle mümkün olabi-

lecei gibi slam’n varl ancak Müslümanlarla olabilir. Söylediimiz

bu durum Hz. Peygamber’in bir hadiste belirttii bir meseledir. Hz.

Peygamber öyle der: ‘Müslümanlarn kanlar eittir, onlar kendi dla-

rndaki kimselere kar tek bir el gibidirler.’ Baka bir hadiste öyle der:

‘Müslümanlar bir adam gibidir. Birisi ikâyet etse, bütünü ikâyet eder;

ba ikâyet etse bütünü ikâyet eder.’ Bu benzetmeyle birlikte her birini

kendi konumuna yerletirmen gerekir. Nitekim her organa o organn

yaratl sebebine layk ekilde davranrsn. Gözünü kulann yapama-

yaca bir ite kullanr, kulan gözün yerine getiremeyecei bir eye

açar, elüi ayann yapamayaca bir ite kullanr, ksaca her bir gücünü

kendilerine mahsus ilerde kullanr, her bir organn yaratlm olduu

gayeye yerletirirsin. Bununla beraber Müslüman slam’da eit olduu

gibi sen de onlara eit davranrsn. Bu itibarla alime layk olduu sayg-

y gösterip sözlerine kulak vermelisin; cahile de öüt verip bilgi ve saa-

detini aramak üzere uyarmakla hakkn vermelisin. Gafile de kendisini

gafletten uyandracak öütlerle hakkn vermelisin. Gafil bildii fakat

yerine getirmedii bilgisi hakknda öütlerle uyandrlr. Ayn durum

itaat eden veya günahkâr olanlar için geçerlidir. Sözünü dinleyerek ve

yapp yapmamann mubah olduu ilerde itaat ederek hükümdara hak-

kn vermelisin. Onun emir ve yasaklarn dinlemek ve kendisine itaat
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etmek senin görevindir. Daha önce mubah olan bir i hükümdarn sözü

veya yasaklamas nedeniyle -Allah’n bu konuda belirledii meru hük-

me göre- vacip veya haram olabilir. Allah ‘Sizden olan emir sahiplerine

itaat edin
’339

demitir. Bunun yan sra küçüe hakkn vermelisin; onun

hakk kendisine yumuak davranmak, merhamet ve efkat göstermektir.

Büyüün hakk, sayg ve itibar görmektir. Küçüe merhamet göster-

mek, büyüe sayg ve onun deerini ve itibarn bilmek, Sünnetin bir

gereidir. Hz. Peygamberim öyle buyurduu aktarlr: ‘Küçüümüze

merhamet etmeyen, büyüümüze sayg göstermeyen bizden deildir.’

Baka bir hadiste ‘Büyüümüzün deerini bilmeyen’ denilir.

Bütün yaratlmlara merhamet etmen gerekir; kim olursa olsun

her birine merhamet etmek, vazifendir. Günahkâr olsalar bile, onlar,

Allah’m kullandr; bir ksm dierlerinden üstün olsa bile, hepsini Allah

yaratmtr. Hz. Peygamber her güçlükte bir sevap ve ecir bulunduu-

nu söylemitir. Bu itibarla taknlk hakkndaki bir hadise dikkat etmeli-

sin! srail oullarndan kötü yola dümü bir kadn susuzluktan dilini

çkarm bir köpee rasdam, kendisi de kuyunun bandaym. Kadn

köpei görünce, ayakkabsn çkarm, suyla doldurmu ve köpei su-

lam! Allah bu davrann beenmi, köpee yapt iyilik nedeniyle

onu balamtr.

Malatya’da ranl bir müderris olan Hasen el-Vecih Buhara vali-

sinden aktarmtr. Vali nefsine kar haddi aan, zalim birisiymi. Bir

gün soukta bir köpek görmü, köpek souk nedeniyle titriyormu.

Adamlarndan birisine emretmi, köpei evine götünmü, scak bir ye-

re koymu, yemek yedirmi, su vermi, köpek kendine gelmi. O gece

rüyasnda -veya hatiften bir ses duymu, kuku bana aittir- kendisine

öyle denilmi: ‘Ey falan kii! Sen bir köpek idin, biz de bir köpek vesi-

lesiyle sana ihsanda bulunduk.’ Birkaç gün sonra adam ölmü! Bu kö-

pee efkati nedeniyle büyük bir müahedesi gerçeklemi oldu. Bir

Müslüman nerede, bir köpek nerede! Sen hayr ile ve kimin için yapt-

na bakma. Böyle yapabilirsen hayrm ehli olabilirsin. Güzel ahlak ol-

mas itibaryla bütün güzel özellikleri yerine getirmek gerekir. Onlarla

süslen, Allah katndaki deerleri, Hakkn kendilerini övmesi nedeniyle

söz konusu özelliklerin ve ahlakn mahalli ol! Fazilederi kendileri için

talep et, örfte kötü kabul edilen erdemsizlikleri kendileri nedeniyle terk

et! nsanlar tâbi olarak kabul et, onlarn' knama veya övgülerine göre

hareket etme. Allah’n adabyla edeplenmi hakimlerle beraber olmak
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istersen, daha mühim ve öncelikli olan ileri yerine getirmeye çalmal-

sn. Allah o adab peygamberlerinin dilleriyle müminlere öretmitir.

Bilmelisin ki, bir mümin için öteki mümin bir duvar gibidir; du-

vardaki tulalar birbirini tutar ve destekler. Âlemde herkes mümindir,

çünkü âlemdeki herkes, Allah’a secde edicidir. Bunun istisnas insanlar

ve cinlerin bir ksmdr. Bir insanda -ki onlar çoktur- Allah’ tespih

eden, O’na secde eden parçalar bulunduu kadar secde etmeyen parça-

lar da bulunur. Öyle birine azabn ulamas haktir. u ayete bakmalsn:

‘Ey iman edenler! îman ediniz-
’3 ‘M)

Allah onlar ‘mümin’ diye isimlendir-

mi, ardndan iman etmelerini emretmitir. Ayette zkredüen birinci

iman, genel imandr. Nitekim Allah bir grup hakknda '

Bâtla iman

edenler
’341

tabirini kullanmtr. Emredilen iman ise özel imandr. Bu
itibarla birinci iman kendisine bir yükümlülük bitimeksizin ikrar ve

onaylamak demektir ve bügiden meydana gelir. Bunun en basit derecesi

Âdemogullarnn nefislerine kar ahit tutulduu durumdur. Allah öy-

le der: ‘Rabbin Âdemoullarndan zûrriyetlerini çkartp onlar kendilerine

kar ahit tutmu, ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim?’ diye sormu, onlar

‘evet’ demilerdir.*42 Allah onlara hitap ederken ‘müminler’ diye hitap

etmi, ardndan bu dier durumda iman etmelerini emretmi, onlara

olan merhameti nedeniyle nudak tevhide deinmemitir. Çünkü ‘Onla-

rn çou Allah’a irk koarak iman ederler*
4*

diyen O’dur; kastedilen gizli

irktir. Nitekim biz bundan daha önce söz etmitik. Bu sebeple Allah

onlara ‘Allah’a iman edin demi, ‘O’nun birliine iman edin’ deme-

mitir. Allah’n varlna iman eden iman etmi olduu kadar O’nun

birliine iman eden de irk komamtr. man ispat demek iken tevhid

orta reddetmektir. Allah’n isimlerinden birisi el-Mü’min’dir. O yara-

tlm müminden güç alr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah kardeim

Lut’a yardm etsin! Güçlü bir rükne dayanyordu.’ Kastedilen el-

Mü’min ismidir. Demek ki mümin de el-Mü’min’den güç alr, bunu

bilmelisin.

Fiilin Hz. Ömer’inki gibi olsun. Hz. Ömer, yani Ömer b. cl-

Hattab öyle derdi: ‘Allah yolunda bizi kandrandan uzak dururuz.’ Bi-

rinin seni Allah yolunda kandrdn görür ve bilirsen, güzel ahlak, onu

böyle davrantan vazgeçirmeni gerektirir. Onun hilesini bildiin halde

-k kendisi bunu fark etmeyebilir- sana tesir ettii zannyla kendisini b-

rakmaman gerekir. Böyle davrandnda hiç kukusuz ie hakkn ver-

mi olursun. Çünkü sen sadece sana görünen nitelie göre davranrsn.
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Bu itibarla insan baka insanlara -onlarn varlklarna vc hakikatlerine

göre deil- sfatlarna göre davranr ve muamele eder. O kii hile yap-

makszn dürüst davransayd, ona kar sana gözüken davranna göre

davranman gerekirdi ki, bu da onun doruluu demektir. O da seni al-

datarak ve ikiyüzlülüüyle bedbaht olmutur. Aldatan münafktr.

Onun aldatn ortaya çkartma, onu görmezden gel, senin kendisine

kar davranmam istedii renkle ona görün, ona dua et ve ac! Belki Al-

lah senin vesilenle ona fayda verir, hakknda ettiin salih duan kabul

eder. Böyle davrandnda, gerçek bir mümin olursun. Çünkü mümin

toydur, asildir! nsann yaratl zahire göre davranmay gerektirir. Bu-

na mukabil münafk deersiz ve bayadr. Baka bir ifadeyle necat ve

saadet yolunu takip etmedii için nefsine kar saygsz ve deersizdir.

Mümin kardein için bir örtü ve gömlek ol! Onu ardndan muhafaza

et; can, rz, ailesi ve çocuklar hakknda kendisini muhafaza et. Mümin
-aziz kitabn buyruuyla- senin kardeindir. Sen de onu kendisinde

kendini gördüün bir ayna kabul et. Aynann yüzünde gösterdii bütün

bozukluklar südiin kadar mümin kardeinden de bütün sknt ve ezi-

ycdcri gidermeye çalmalsn; bir ey, onun yüzü ve hakikati demektir.

Tavsiye

Komuya ve komu hakkna riayet et! Bunun için kendine en yakn

evi esas almalsn. Allah’n sana ihsan ettiklerinden komuna ihsan et,

çünkü sen komudan sorumlusun. Her kim olursa olsun komularndan

skmalar uzaklatrmaya çal. Onun (komu anlamnda) ‘car’ diye

isimlendirilmesinin sebebi, senin iyilik yapmak üzere ona veya onun

(iyilik yapmak üzere) ve zarar uzaklatrmak üzere sana meyletmesidir.

Kelime bir eyin yönelmesi ve meyletmesi anlamndaki ‘care’den türe-

tilmitir; çare meyil demektir. Kelimeyi bâtla ve zulme yönelmek an-

lamndaki ‘cevr’den türetenler ise sanki anlam tersten çkartarak ‘ylann

soktuu kimseyi salkl kabul edenlerdik. Bu yorumda, her kim olursa

olsun, komuluk baskn gelmitir. Bu yorumu kabul edenler adeta öyle

der: Komu cevr ehli, yani bâtla yönelerek irk koan veya kâfir olan-

lardan bile olsa, bu durum onun hakkn gözetmeyi ortadan kaldrmaz

ve engellemez. Hal böyleyken mümin olan bir komu hakknda ne der-

sin? Komunun hakk komunun üzerinde bir vecibedir. Bu hususta

eyhlerimizin birinden duyduum garip ve srl bir hadise vardr: Bir

bedevinin menkbesinde çekirgelerin birinin evinin civarma yerletii
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anlatlr. Baka bedeviler ise silahlaryla çekirgeleri avlayp yemek için

evin yaknma gelmiler. Evin sahibi onlara ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sor-

duunda, çekirgeleri kastederek ‘komularn istiyoruz’ demiler. Bunun

üzerine ev sahibi öyle demi: ‘Onlara ‘senin komun’ dedikten sonra -

Allah’a yemin olsun ki- kendilerine ulamanza ve zarar vermenize mü-

saade etmem!’ Hemen klcn çekmi, komunun hakkn savunmak

üzere mücadeleye girimitir. Malik b. Enes’e deniz domuzunun etinin

yenilip yenilmeyecei sorulduunda öyle demi: ‘Haramdr.’ ‘Nasl

olur? O bir deniz hayvandr, Allah bize deniz hayvanlarn helal klm-
tr’ dediklerinde, öyle cevap vermitir:

cOnu siz domuz diye isimlen-

dirdiniz, denizdeki balk demediniz ki?’ Allah’n yasaklam olduu bir

iten uzak durmalsn. Allah komuya eziyet vermeyi yasakladna gö-

re, ona eziyetten uzak kalmalsn. Ayette öyle denilir: ‘En güzel ekilde

savman gerekir, böyle yapnca seninle arasnda dümanlk olan kii samimi

bir dost haline gelir, Buna ancak sabredenler dayanabilir, buna ancak bü-

yük haz sahipleri dayanabilir .’
345

Ayetin nüzul sebebi hakknda aktarlan

rivayetlerde, bir bedevinin Hz. Peygamber’e gelii zikredilir. Araplarn

airlerinden bir mürik olan bu bedevi, Allah’n Hz. Peygamber’e ken-

disine kar koymann mümkün olmad bir kitap indirdiini duymu,

buna kar öyle demitir: ‘Ey Allah’n peygamberi! Allah’n sana in-

dirmi olduu vahiyde benim sözlerime denk bir ey var m?’ Hz. Pey-

gamber ‘Sen ne söylüyorsun ki?’ deyince, bedevi u dizeleri okumu:

Kin öyle bir ey ki sahiplerinin akllarm esir alr

Yaknlara selam vermen bazenba kaldrr

Sözü açk söylerlerse kerem gerei onlar bala
Knamay gizlerlerse ona deer verme

Dinlemesi eziyet ederse sana bir sözün

Bil ki, ardndan söylenmi olan sanki söylenmemitir

Bunun üzerine Allah u ayeti indirmitir: ‘iyilik ve kötülük bir deil-

dir, en güzel ekilde savman gerekir. Böyle yapnca seninle arasmda dü-

manlk olan kii samimi bir dost haline gelir. Buna ancak sabredenler daya-

nabilir, buna ancak büyük haz sahipleri dayanabilir.’
3*6

Bedevi öyle de-

mitir: ‘Vallahi! Bu helal bir sihirdir. Vallahi! Söylediimden daha gü-

zel bir sözün söylenemeyeceini zannediyor ve düünüyordum. Senin

Allah’n peygamberi olduuna ahitlik ederim. Böyle bir ifade vahiy

alan birinden meydana gelebilir.’ Onlar Kur’an’m icaz özelliini bilen-

lerdir.
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Dostum! Bu bedevi kendi vasf olarak zikrettii eziyetlere taham-

mül etmek, günahlara kar balayc olmak, gücü yettii halde kendi-

sine kar yaplan hatalar affedici olmak, nefse ar gelen ileri geçiti-

rebilmek, izhar edilince kendisini mahcup edebilecek bir ii gizlemeye

çalan görmezden gelmek gibi hususlarda Allah’tan daha keremli ol-

duunu iddia etmitir. Ona göre kendisi -bilerek veya bilmeyerek- suç

ileyenleri balar. Hâlbuki Allah ondan daha cömert, daha balayc,
daha hüim sahibi ve daha doru sözlüdür. Bedevinin bu sözü doru ol-

sa bile, fiil gerçekletiinde kendisinden neyin meydana gelecei bili-

nemez. Allah -akim deliliyle sabit olduu üzere (herkesin bildii gibi)-

dogru sözlüdür. Allah bir cömertlii ve keremi emrettiinde, kendi ni-

teliiyken onu emreder, o nitelie göre kullarna davranr. Knanm ve

deersiz bir nitelii yasakladnda ise kendisi o nitelikten daha da

uzaktr. Allah’tan baka ilah yoktur. O aziz, hakim, gafur ve rahimdir.

ster zalim, ister mazlum olsun kardeine yardm et. Zalime yardm

etmek mazlum olmas itibaryla kendisine yaplan bir yardmdr. Çünkü

eytan kalbine verdii bakasna zulmetme vesvesesiyle onu zalim kl-

m, kendisine de zulmetmi (o da mazlum olmutur). Sen ise bakas-

na zulmetmeyi kendisine güzel gösteren eytann vesvesesini kendisin-

den uzaklatrmada yardm edersin. Demek ki sen ona onun kalbine

vesvese veren (eytan) karsnda mazlum olduu için yardm edersin.

eytan verdii vesveseyle onunla hidayet ve doruluk -ki melein ilha-

m demektir- arasna girer. eytan melein ilhanm ve hidayetini dala-

leti vererek satn alm, hidayeti yitirmekle o kii ‘zalim
5

diye isimlendi-

rilmitir. Ona verecein tavsiyeyle hakikati açklayp al veriinin dince

geçersiz ve gerçeklememi zararl ve caiz olmayan bir al veri oldu-

unu, bu ticaretin neticesinin hüsran ve ziyan olduunu açkladnda,

hiç kukusuz zalim büe olsa mümin kardeine yardm etmi saylrsn.

Bu gerçei örenmekle o insan zalimliinden döner, tövbe eder. te
alveriin feshi budur. Allah böyle insanlar hakknda öyle der: ‘Onlar

hidayet karlnda dalaleti satn almlardr, ticaretleri fayda vermemi,

doru yolu bulamamlardr. 5347
Senden yardm isteyeni yardmsz b-

rakmaktan kaçn! Allah sana muhtaç olmad halde öyle der: ‘Allah’a

yardm ederseniz, O da size yardm eder.’
348 Demek ki Allah sizden ken-

disine yadu etmenizi talep etmitir k, o yardm söylediimizden iba-

rettir.
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Mümin kardeine zulmetme! Zulüm kyamet gününde karanlk

olarak ortaya çkar. Kim zulüm peinde koarsa, onun tuzana ne za-

man düeceini bilemez. Veya sokmasyla zehirlenmesine yol açacak bir

haerenin ne zaman yoluna çkabileceini kestiremez. Allah'n yaratkla-

rndan hiçbirini küçük ve deersiz görmemeni tavsiye ederim. Allah hiç

kimseyi yaratrken küçük ve deersiz görmemitir.

Allah’n kullarm zinhar küçük görme

Bütün makamlar toplaan da herkesin bir deeri var

Allah yokluktan
349

bir eyi var ederek inayetini izhar ederken sen

onu deersiz göreceksin! Böyle bir davran Allah’m var ettii bir eyi

deersiz görmek ve küçümsemek demektir. Cahillerden olmaktan Al-

lah’a snrz. Küçümsemek en büyük günahlardandr. Her ey Allah’n

nimetidir ve her kim olursa olsun bütün kullarn o nimetlerle besler.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Kimse komusunun ona verdii hediyeyi

küçük görmesin. Bir koyun baca bile olsa, küçük görmesin. Çünkü

küçük görmek tam bir cehalettir.’ Lanetçi veya küfürbaz veya alayc da

olma! Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Hz. sa karlat
bir domuza öyle demi: ‘Selamede geç!’ Böyle demesinin sebebi soru-

lunca u karl vermi: ‘Dilimi güzel söze altryorum .

5 Sen de her

daim güzel söz söyle. Bu konudau dizeleri söyledim:

Bütün insanlar bir sözdür bilesin

Sen dinlenen en hayrl söz olmaya bak

Onlardan gelen bir diken ayana batsa

Sana bir bela olarak görünmesin

Onlarn arasmda böyle olursan

Vallahi fayda veren bir imam olursun

Mum kendine eziyet eder

Bakan için parlak birk hâlbuki

Knama nedir ki onu bilen insan için

?

Bir nimettir, himaye edilen bir ahsn elinde

Tavsiye

Böbürlenmekten sakn, elbiseni topuunun üzerine hatta biraz da-

ha yukarya çek. Hz. Peygamber’in öyle dedii aktarlr: ‘Müminin

etei topuunun yarsna doru olmaldr.’ Ali b. Ebu Talib bu konuda

u dizeleri söylemitir:
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Elbiseyi ksaltmak temiz tutar onu

Bir de eskimekten korur ve takva sahibi klar sahibini

‘Temiz tutar* bunun sebebi, elbisenin yollardaki kazurat ve necaset

bulamayacak kadar yüksek olmasdr. ‘Eskimez’ çünkü elbise uzun iken

yürümekle yollara sürünür, hzla parçalanr, elbisenin ömrü ksalr. n-

san aceleci yaratld için yol uzun olunca hzla gitmek ister. Baka bir

ifadeyle toprak temas edince elbise eskir. Takva sahibi klar’ çünkü bu

meru bir hükümdür. Yani elbisenin topuun yarsna kadar uzatlmas

bir hükümdür. Takva sahibi eriat kendisi için kalkan edinendir. Böyle-

likle insan ve cin eytanlarn verecei eziyetlerden saknm ve korun-

mu olur. Allah böbürlenerek elbisesini sürüyerek yürüyene nazar et-

mez! Elinde seni zengin klacak miktarda varken daha çounu elde et-

mek maksadyla insanlardan bir ey isteme. Dilencilik kyamet günü se-

nin yüzünde bir iz olarak tezahür eder. Allah sana rzk vermemi, mec-

bur kalm, bir i de bulamamsan, gdan iste, fakat Allah’a güvenerek

ve itimat ederek, daha fazlasn talep etme! Bu istemenin kefareti ve be-

deli ise çoaltmaman ve içinde bulunduun halde ihtiyacn karlayanla

yetinmendir. Çünkü müminin dilenmesi ‘ate yardr 5

. Bunun anlam

udur: Mümin dilenirken ve bir ey isterken, zorunlu ihtiyacm kar-

lamada -onun gibi muhtaç- bir hemcinsini bulur. Bu durumda dileini

her eyin melekûtunu elinde tutan rabbine havale edip arz etmedii için

kalbinde hayadan kaynaklanan bir ate bulur.

Tavsiye

Himmetin üstünlüü himmetin düük olmasndan deerlidir. Kul

kendisi gibi bir kula kar izzet sahibidir. Onun eref ve iftihar da efen-

disine muhtaç olmada ve zorunlu ihtiyaçlarn karlamas için O’ndan

talepte bulunmasnda tezahür eder.

Tavsiye

Ensar’dan bir erkek veya kadn gördüünde, sana düman olsalar

bile, onlar güçlü bir ekilde sevmelisin. Sakn onlardan nefret etme!

Böyle bir ey yaparsan imandan çkarsn. Hz. Peygamber yolda

Ensar’dan bir kadnla karlam, ona öyle demitir: ‘Sîzler bana Al-

lah’n en sevimli gelen kullarsnz.’ Baka bir hadiste Hz. Peygamber’ih

öyle dedii aktarlr: ‘îmann alameti Ensar’ sevmek, münafkln
alameti onlardan nefrettir.’
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Bilmelisin ki, hangi zamanda olursa olsun Allah’n dinine yardm
eden herkes Ensar’dandr ve bu hadisin hükmüne girer. Bilmelisin ki,

Allah’n dinine yardm edenler, iki ksma ayrlr: Birincisi üzerine vacip

olduunu bilmeksizin, kendiliinden O’nun dmine yardm edenler iken

ikinci ksm dine yardmn farz olduunu bilenlerdir. Bu farz
fc

Ey iman

edenler! Allah'a yardm edin
’350

ayetinde belirtilir. Allah kendisine yard-

m onlara emretmitir. Bunu bilen insan Allah’a yardm ederken farz

yerine getirmi, hem yardm sevab ve hem de bu hususta onun üzerin-

de ortaya çkm Allah’n emrine uyma niyeti nedeniyle farz eda sevab

kazanr. Bu yardm hususunda baka bir i yapmak bile yardm olarak

yeterli gelseydi, yine de Allah’n emrinden geri kalmazd. Bazen Allah’a

yardm etmek, bâtl ortadan kaldracak ekilde hakikati izhar eden bil-

giyle gerçekleir. Öyle bir yardm manevi ve maddi cihat anlamna ge-

lir; manevi olmas, bâtln kendisini kabul etmesinden kaynaklanr, çün-

kü bilginin yeri nefistir. Yardmn maddi/mahsus olmas, dil ve yaz gi-

bi ibareyle ilgili olmasndan kaynaklanr. Bu durumda konuann sözü-

nün duyulmas yoluyla kulakta veya -yaz söz konusu olunca- ona bak-

mak yoluyla gözde yardm gerçekleir. Dümanla savamak esnasnda

gerçekleen yardm -manevi deil- maddi bir yardmdr. Çünkü düman
onunla savaan inancndan çevirmek tarznda onun bâtnndan herhan-

gi bir ey elde edemez. Hâlbuki alim ona bilgi öretip kendisi de alime

kulak verdiinde, Allah kabul etmesini nasip edip alimin öretmi ol-

duu bilgileri anlamak üzere anlay ve idrak gözünü açtnda, alimden

manevi fayda kazanr. Bu da en büyük yardm demekken, o yardm
yapan Allah’n en büyük yardmcsdr. Hz. Peygamber öyle der: ‘Al-

lah’n senin vastanla birine hidayet etmesi günein üzerinde doduu
her eyden senin adna daha hayrldr.’ Hiç kukusuz güne iyilik yapan

bütün alimlerin üzerinde de doar. Demek ki sen, Allah’n dinini ö-
retmekle muhatabn nefsine yardm ettiinde, ondan bile hayrl olur-

sun!

Doru söz söylemek, emaneti yerine getirmek, sözünü tutmak,

yapmak gerekenlerdir. Buna mukabil yalandan, emanete hainlikten ve

sözünü bozmaktan uzak durmalsn. Bir insanla hasmlarken ona kar
ar gitme! Münafn alameti ve delili, konutuunda yalan söylemesi,

söz verdiinde bozmas, eact edildiinde emanete hainlik etmesi,

hasmlatnda da ar gitmesidir. En büyük hyanet, doru olmadn
halde, mümin kardeine doru olduunu izhar edecek söz söylemendir.
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nsan yalan söylediinde, yalann yayd kötü koku nedeniyle, melek

ondan otuz mil uzaklar. eytan da Ademoluna günah ilemeyi em-

rederken insan günah ilediinde eytan Allah’tan korkarak ondan uzak-

lar. Bu manevi kokular koklamak ve idrak etmek üzere çalmaksn!

Çünkü eytann burnunun üzerinde bulunan perdeleri vardr. O perde-

ler pis kokular alglamam engeller. Kâfir olmakla beraber eytan, ileri

sana göre daha iyi idrak edicidir öyleyse sen Allah’tan daha çok korkan

bir durumda olmasn! Onun günah ileyenden uzaklamasn ibretle in-

celemelisin. Çünkü hükmü ortaya çkncaya kadar, Allah korkusu kalbi-

ne ilemitir. Bununla beraber eytan Allah’tan korkmak ve günahkâr-

dan uzaklamak özelliinde yaratld gibi saptrmak özelliinde yara-

tlmtr. Allah ondan haber verirken insana ‘kâfir ol’ dediini, insan ka-

fir olunca eytann bu kez
‘Ben senden uzam, âlemlerin Rabbi Allah’tan

korkarm5351 dediini aktarr. eytan -bilgisinin deeri nedeniyle- hiçbir

zaman bilgisi nedeniyle cezalandrlmaz. O sadece söyledii hususlarda

doru söyleyen Hakkn âdet çkartmakla ilgili beyan nedeniyle ceza-

landrlr. Hakkn söyledii udur: Kim kötü bir âdet çkartrsa, onun

ve âdete uyanlarn vebali üzerine kalr. Kyamet günü eytan bakalar-

nn yüklerini de tar; çünkü eytan her kkrtmann ardndan kendisi

tövbe ederken ardndan baka bir kkrtmaya yönelir. Bu durumda ey-

tan bakasnn ameli (ve ona vesile olmas) nedeniyle cezalandrlr.

Onun ameli eytann vesvesesinden meydana gelmiti. Tövbe etmeyen

insan kötü bir âdet balattnda, hem âdetin günahn, hem onu yerine

getirenlerin günahlarn üsdcnir. Böyle bir durumda eytan ondan defa-

larca daha iyi haldedir.

Vaadini yerine getir, tehdidini ise uygulama! Tehdidini bozmakla

nitelenmen vaadini bozmakla nitelenmen gibi deildir. Bu konu Mute-

zile’nin kukuya kapld bir meseledir. Onlar bu konuda c

Her peygam-

beri kendi kavminin diliyle gönderdik’™
2
ayetinden habersiz kalmlardr.

Araplarn aina olduklar ve üzerinde uzlauklar anlam udur: Birini

tehdit ettiinde veya ona kötü bir ey vadettiinde, balamak keremin

gereidir. Böyle bir davran güzel ahlakn parçasdr. Allah onlara aina

olduklar ahlaka göre muamele etmitir. Mutezile burada hakikatten

uzaklamtr. Onlar bu hataya düüren ise verdii haberde Allah’n ya-

lan söylemesinin imkânszl inancdr. Hâlbuki böyle bir davrann

eriatn kendisiyle indii Arap örfünde ‘yalan’ diye isimlendirilemeyece-

ini anlamamlardr. Baka bir ifadeyle aklî delil hükmî ve vazî mesele-
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yi anlamaktan onlar perdelcmitir ki bu da akllarn eksikliklerindendir.

Akllar her yerde kendi delilleriyle snrl kalr ve böyle bir tavr göster- •

meye haklar yok iken kendi delilleriyle yetinirler. Hâlbuki ilahi hitapta

er’î maksatlar incelemek gerekir. Hitap eden kimdir? Hangi dille ve

hangi örfe göre hitap gerçeklemitir? Her ümmete bu ekilde muamele

yaplr. Bir Arap halkna cömertlik yaparken öyle der:

Tehdit edersem veya vaatte bulunursam

Tehdidimi bozarm vaadimi ise tutarm

Böyle hir durumda vaadi bozmaktan söz edilemez. Söylenmesi ge-

reken, Hakkn kulunu affettii ve günahn baladdr.

Tavsiye

Eski ve kötü elbiseler giymelisin. Böyle davranmak imann parças

olduu kadar dünyada marmamak anlamna gelir. Bir hadiste ‘kaba ve

sert elbiseler giyiniz
5

denilir. Bu elbise hacmin niteliklerinden ve kya-

met günü orada bulunanlarn stfatlarndandr. Onlarn gözleri korku-

dan dar frlar. Bütün bunlar kibri krar, kendini beenmeden, caka

satmaktan ve böbürlenmekten uzak davranlardr. Söz konusu nitelik-

ler eriatn knad ve naho bulduu özellikler olduu kadar hem in-

sanlarn nezdinde hem Allah nezdnde knanm davranlardr. Bu ne-

denle Hz. Peygamber eski elbise giymeyi imann parças saym, onu

iman ubelerine katm ve öyle demitir: ‘man yelmi küsül ubedir.

En üstünü La-ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) demek, en aa-

derecesi yoldan eziyet veren eyleri kaldrmaktr.’ Hiç kukusuz ken-

dini beenmek, böbürlenmek ve kibir, müminin saadet yolunda bulu-

nan eziyetlerdir. O eziyetler ancak tevazu vastasyla kaldrlabilir. Bu

nedenle Hz. Peygamber onu imann parças saymtr.

Tavsiye

Hayâ sahibi olmalsn. Allah haya sahibi olduu gibi ayn zamanda

haya imann bir parçasdr. Hayâ bütünüyle hayr ve iyiliktir. Allah k-

yamet günü yaldan utanr. Kul Allah’tan utanmak özelliiyle nitelen-

diinde, Allah’n raz olmayaca bütün ilerden uzaklar; bunlar Al-

lah’n katanda ve peygamberin nezdinde onu küçük düürecek ilerdir.

Hayann anlam terktir. Ayette ‘Kukusuz Allah hayâ etmez’
333

denilir.

Bunun anlam terk etmez demektir. Devamnda ‘
Sivrisinek veya baka

bir eyden misal vermekten
’354

denilir. ‘Baka bir ey’ ile kastedilen, veri-
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len misal hakknda konumu olan ve bundan dolay dalalete düen

müriklerin sözleri nedeniyle, daha küçük eylerdir. Çünkü Allah öyle

der: ‘Onunla pek çounu saptrr, pek çouna hidayet eder. Bu misalle sa-

panlar /asklardr.
,3SS

Onlar bu konuda hayrete dümülerdir ve dalalet

hayret demektir. Mürikler Allah’n izzeti, celali ve kibriyas ile yaratl-

mlar arasnda sivrisinein deersizliini görmü, O’nun annn kulla-

rna böyle bir misal verecek kadar tenezzül edemeyeceini zannederek

O’nu yüceltmilerdir. Bunun sebebi varlklar bilmeyileridir. Gerçekte

yaratlm en büyük ey -ki kuatc Ar’tr- ile zerre veya sivrisinek ara-

snda yaratl ve yokluktan varla çkma itibaryla bir fark yoktur. Onu
deersiz klan, büyük cisimle karlatrdnda, cisimlerinin küçüklü-

üdür. Hâlbuki sivrisinekteki hikmet daha tam olduu kadar kudret de

etkindir. Çünkü küçüklüüne ramen sivrisinek, Allah’n büyüklüüyle

birlikte filin suretinde yaratm olduu bir varlktr. Bu itibarla mesele-

ye ibretle bakan ve hakikati görenler için sivrisinein yaratlmas, Yara-

tan’n kudretine delil tekil etmede, filden daha azametlidir. Allah da

azametini yücelten bir delil olmas hasebiyle sivrisinekten misal vermek-

ten çekinmek ve hayâ sahibi olmakla zatn nitelememitir.

nsan için hayâ mertebeleri ve yerleri pek çoktur. Bu çokluk haya-

nn faydas pek çok eye ulaan insandaki bir nitelik olmasndan kay-

naklanr. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Hayâ tamamen iyilik ve hayrdr’,

‘Hayâ hayrdan baka bir ey getirmez’ demitir. Bunun anlam, insann

yapt eyi bildiinde utanlacak bir ey yapmayacadr. Mümin Al-

lah’n (her eyi) bildiini ve gördüünü bilir; kul hangi hareketi yaparsa

yapsn, Allah onu görür ve bilir. Böyle bir bilgiye sahip olan kul, hare-

ket ve davranlarnda Allah’tan utanr ve çekinir. Ayn zamanda Al-

lah’n kyamette kendisini ameline göre hesaba çekeceine iman etmi-

tir. Bu bilgi ve iman nedeniyle mahcup olur, bu mahcubiyet onu öyle

bir ii yapmaktan uzaklatrr. Hayâ da budur. Bu nedenle de hayadan

hayrdan baka bir ey meydana gelmez. Allah kendisinden hayâ edil-

meye en layk olan varlktr.

Tavsiye

Hiçbir kiiyi ve art düünmeksizin herkese kar samimiyede dav-

ranman vc öüt vcmcn gerekir. Çünkü din, samimiyet ve öüt demek-

tir. mam Müslim, Hz. Peygamber’in öyle söylediini aktarr: ‘Din na-

sihat (samimiyet, öüt) demektir.’ Sahabe ‘Kim için?’ dediklerinde Hz.



240 Fütûhât- Mekkiyye l8

Peygamber: ‘Allah için, peygamber için, müminlerin önderleri ve sra-

dan fertleri için’ diye cevap vermitir. Bilmelisin ki, nasihat eden kii bir

terzi, nasihat konusu da ineye benzer. Nasihatçi elbisenin parçalarm

bir araya getiren bir terzidir. Bunun neticesinde kuma gömlek veya

baka bir eye döner. Demek ki terzinin dikiiyle insanlar faydalanrken

dikmenin kendisi nasihat ve samimiyetiyle gerçeklemitir. Allah’n dini

hakknda nasihat eden O’nun kullaryla Allah katnda saadete ulamala-

rn salayan iler arasnda ülfet tesis edendir. Öyle biri Allah ve yaratk-

larm birbirine sevdirir. Hz. Peygamber’in ‘Allah için’ nasihat derken

kastettii budur. Burada Allah katnda efaat hakknda bir uyar vardr.

Nasihat eden kul Allah’n suçuna karlk kulun cezalandracan gö-

rünce Allah’a öyle der: ‘Rabbim! Sen kullarna affetmeyi tavsiye ettin

ve aff güzel ahlakn parças saydn. Affetmek yapt kötülüe karlk
günahkâr cezalandrmaktan daha iyi bir davrantr.’ Kula da öyle der:

‘Kendilerine yaplan kötülüklere karlk insanlar affedenlerin ecri ve

sevab Allah’a kalmtr. Bu kötülükler kendi haklarna yönelik olarak

ortaya çkm hususlardr. Sen sahip olduun kerem, cömerdik ve lütuf

sebebiyle bu vasfa daha layk olansn. Bu konuda seni zorlayan biri yok-

tur. Sen affedici, günahkâr ve yapn kötülükle haddi aan kulunu ba-

laycsn. Günahkâr affetmek onu cezalandrmaktan daha yüce bir

itir çünkü cezalandrmak ve yarglamak bir karlktr. Cezada ise ihsan

ve fazilet bulunmaz. Bununla beraber dünyada genel zararlar uzakla-

trmak maksadyla ilahi cezalar tatbik edilir ve uygulanr. Bunun baka

bir nedeni de insanlara dönen bir takm maslahat ve faydalarn cezalar-

da bulunmasdr. Misal olarak ‘Ksasta sizin için hayat vardr*
356

ayetini

verebiliriz. Ahirette günahkârn cezalandrlmasyla birlikte -dünyada

olduu gibi- ortadan kalkacak bir durum yoktur. Kyamet günü kul bu

sözleri söylediinde, daha dorusu efaatçi olarak Allah’a bu sözü söy-

lediinde, ilahi makam için adeta bir nasihatçi haline gelir. Baka bir

ifadeyle Allah günahkâr keremi, ihsan ve cömertliiyle baladnda,
bu sözleri sebebiyle kul ilahi makam övmü olur. Burada ihsann ta

kendisi vardr. Bu da ‘din Allah için nasihattir’, yani Allah hakknda na-

sihattir ifadesinin anlamdr. Çünkü orada kul, kullarn baladnda
Allah’ güzel bir övgüyle övmek için gayret etmektedir. Bu meyanda bir

hadiste öyle denilir: ‘Allah’a methedilmekten daha sevimli gelen bir i

yoktur.’ Allah dünyada kullan için ortaya koymu olduu ve onlardan

skmtlar uzaklatracak kurallar nedeniyle övüldüü kadar ahirette de
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balamak ve affetmek özelliiyle övülür. Müslümanlarn önderleri o

kurallar günahkârlara uyguladnda kullardan zarar ve skntlar uzak-

latrlr. Ahirette ise kurallarn kendileri için konulmu olduu masla-

hat kalkar. Dünya hayatnda bu cezalarda efaat geçerli deildir. Baka

bir ifadeyle hrszlk yapan, zina edene vb. suçlarda uygulanacak cezala-

ra kar efaat geçerli deildir. Bu durumlarda Allah’n haklar kaytsz

bir ekilde tatbik edilir. Kulun hakk olan hususlarda Allah aff ve ba-
lamay tevik etmitir. Affetmek kan sahibinin yetkisindedir veya diyet

kabul edebilir. Mazlûm maktuldür, o ise ölmütür. Ksas isteyen de hü-

kümdara kendisine zulmedeni ikâyet etmek üzere giden kimse mesabe-

sindedir. Bu itibarla diyet kan sahibine (ailesini ikna etmek üzere) ve-

rilmi bir ihsandr. Bu sayede yakn akrabalarna ihsan ular, belki su-

sarlar ve öldürülenin kan karlnda el-Adi ve el-Hakem olan Hakkn

katnda hiçbir ey talep etmezler.

T>in peygamber için nasihattir’, bu husus Hz. Peygamber’in dev-

rinde öyle açklanr: Sahabe daha önce tersini onaylad bir ii Pey-

gamberden görür. nsan gaflet sahibidir ve bu durumda sahabe Al-

lah’n peygamberini o konuyla ilgili ikaz eder. Bazen Hz. Peygamber o

ii kastl olarak yapar ve yaplan i meru bir hükme döner; bazen de

unutarak yapmtr, hatrlatmayla birlikte ondan vazgeçer. Böyle bir ha-

trlatma Hz. Peygambere nasihat etmek demektir. Misal olarak Hz.

Peygamberin namazda unutmasn verebiliriz. Dört rekâtl namazlarda

yaplmas gereken onlar dört rekât olarak klmak iken Hz. Peygamber

ikinci rekâtta selam vermi, bu durum kendisine hatrlatlmtr -bu da

Allah’n peygamberine nasihat demektir- Hz. Peygamber geriye dön-

mü, namazn tamamlam, sehiv secdesi yapmtr. Bu konuda pek

çok rivayet vardr. Bu nedenle Allah Hz. Peygamber’e kendisine vahiy

gelmeyen hususlarda sahabesiyle istiare etmesini emretmitir. Onlarla

istiare ettiinde, onlarn da -bilgilerine göre- istiare edilen hususta

kendisine ‘nasihat
1

etmeleri gerekir. Bu durumda bilgilerine ve maslahat

olduunu düündükleri ilerin gereine göre hareket ederler. Misal ola-

rak Hz. Peygamber’in Bedir savanda suyun bulunmad bir yerde

konaklamasn verebiliriz. Sahabe ona nasihat etmi, suyun bulunduu

mekâna yerlemesini tavsiye etmi, Hz. Peygamber de öyle yapmtr.
Ömer b. el-Hattab Bedir esirlerinin öldürülmesi hususunda kendisiyle

istiare ederken Hz. Peygamber’e görüünü söylemitir. Allah’n Pey-

gamberinden sonraya gelirsek, artk ona nasihat etme imkân kalmam-



242 Fütûhât- Mekkiyye l8 N

tr. Fakat hadiste geçen ‘li-rasulihî’ ifadesindeki lam sebepiilik bildirirse

(peygamberden dolay nasihat ), nasihat sürebilir. Böylece Allah’n Pey-

gamberine nasihade ilgili hususlar açklam olduk. aret edilen nasi-

hatçi Allah’n peygamberi ile maslahatn bulunduu görüü bir araya

getirdii kadar terzi anlamndaki nasihatçi de kumata bedenin ölçüsüy-

le dikilen parçalar ölçülü bir ekilde bir araya getirmekle iini yapar.

Müslümanlarn imamlarna nasihat etmek de hadiste zikredilmitir.

Onlar aramzdaki yöneticiler, Allah’n kullarnn dini menfaaderini gö-

zetenler, hakimler, din hususunda fetva veren alimlerdir. Onlar da Müs-

lümanlarn imamlar arasndadr; hakim meseleyi biliyorsa durum böy-

ledir. Bir meselenin hükmünü bilmiyor ve onu bilenlere sorarsa, fetva

sorulan müftünün ona nasihat etmesi ve doru olduunu düündüü
görüe göre fetva vermesi, verdii fetva hususunda da delilini zikretme-

si gerekir. Öyle biri Allah’n katnda ihlasl olur. te Müslümanlarn

imamlarna nasihat etmek bu demektir. Müslümanlarn imamlarnn

masum olmas gerekli deildir. Onlar bazen yanlabilir ve arzularna

uyabilirler. Bu nedenle dini bilen alimlerin Müslümanlarn imamlarna

nasihat etmeleri, onlar insanlarn arasnda (hüküm verirken) arzularna

uymaktan döndürmeleri ve vazgeçirmeleri gerekir. Böylece onlar ile di-

nin gerçekte bulunduu durumu birletirir ve uzlatrrlar. Bu uzlatr-

ma Müslümanlarn imamlarna nasihat etmek iken faydas da insanlara

döner.

Sradan Müslümanlara nasihat etmek ise malum ve bellidir. Bunun

anlam din ve dünya ilerinde kendilerine zarar vermeyecek maslahat

göstermektir. Bununla beraber bir zararn ortaya çkmas söz konusu

olabilir ve bu zarar ya dinde veya dünya (ilerinde) ortaya çkar. Böyle

bir durumda alimler onlara tavsiyede bulunurken dünya ilerindeki za-

rar din ilerindeki zarara tercih etmelerini tavsiye eder, dinlerini sela-

mete erdirecek görüleri hatrlatrlar. Allah öyle der:
c
Allah size dinde

güçlük yaratmad.’
357

Hz. Peygamber de ‘Allah’n dini kolaydr’ demitir.

Ayette
‘

Gücünüz ölçüünce Allah’tan saknn’
358

denilir. Bununla beraber

insanlarn dünyevi ilerine zarar verebilir. Bazen belidi bir yönden hem

din ve hem dünyevi ilerinden zarar uzaklatrabilirler. Onlar bunu ö-
renir; bu konuda insanlara tavsiyede bulunmak ve açklama yapmak ö-
renenlerin üzerinde vazifedir. Fetva isteyen Allah'n ona nasip ettii ha-

le göre muhayyerdir. Benim görüüm nasihatin genel olmasdr. Çünkü

nasihat dinin ta kendisidir. Bu da nasihat edenin niteliidir. Menfaati
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ise nasihat edenden tüm âleme yaylr. Bu kii dindarln kötülükler-

den arndrr, yüce ileri talep eder. Bu meyanda bir hayvann susuzluk-

tan bitkin bir halde olduunu görür. Hayvan suyun yolunu arm,
baka yola gidiyorken bu kii onu su yoluna yöneltir veya imkan dahi-

linde ise onu sular. Bu da dinî bir nasihattir. Öte yandan slam dinin-

den olmayan birisinin kötü bir ahlak ilediini gördüünde nasihatçi

onu imkân varsa güzel ahlaka döndürmeye çalr, gücü yetmezse bu

konudaki eksikliini açklar. Belki o ahs bu konudaki güzel övgü ne-

deniyle nasihatten yararlanr. Bu nasihat sayesinde zarar vermek istedii

kii -müslüman olmasa bile- onun zararndan kurtulmu olur. Bu me-

yanda dindar insan, Allah’n kullarna hiçbir ayrm gözetmeksizin nasi-

hatte bulunur (ve nasihatiyle fayda verir). Bu nedenle hükümdar, savaa

balamadan önce kâfir dümanlarn slam’a davet etmekle yükümlüdür.

Davete icabet ederlerse ne ala! Aksi halde onlar kitap ehlinden iseler

cizye vermeye çarr; bu artlar dahilinde bara yanarlarsa gerekli

ardara göre bar kabul eder. Allah öyle der: ‘Onlar bara yanarsa

sen de yana ve Allah'a tevekkül eyle
.’*59 Müslümanlarn menfaati banta

olduunda, bar yaplm olur. Kâfirler savatan baka bir yolu kabul

etmezlerse, Müslümanlarn hükümdar onlarla savar ve bütün Müsr

lümanlara kâfirlerle savamay emreder. Savan gayesi Allah’n kelime-

sinin üstün vc kâfirlerin kelimesinin süfli olmasn salamaktr. Bununla

beraber nasihat eden kiinin dosdar pek az olur, çünkü insanlara hakim

olan, arzulara uymaktr. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Hak Ömer için

geride arkada brakmad’ demitir. Veys el-Karni (Karanî) de Hz.

Ömer’e ‘Sözün doru, Allah senin için arkada brakmamtr’ demitir.

Bu konuda u msralan yazdk:

Tahkik yoluna balan ve nasihatten ayrlmaynca

Varlkta bir arkada bile kalmaz sana

Nasihatçi insanlarn bütün hallerini kuatan genel bilgi demek olan

eriat ilimlerinden pek çok meseleyi örenmelidir. Bunun yan sra ken-

di devrindeki ve mekânndaki ilimleri örenmelidir; hal, zaman ve me-

kândan baka bir ey de yoktur. Nasihatçi bu iler ve durumlar birbiriy-

le çelitiinde, nasl tercih yapacan da örenmelidir. Bu itibarla za-

mana uygun bir i hah veya mekân bozabilir. Bunlardan her birisi için

ayn ihtimal geçerlidir. Böyle bir durumda hangisini tercih edeceine

bakp tercihine göre hareket etmelidir. Bu da onun imannn kadrine

baldr. öyle bir misal verebiliriz: Zaman kendi haliyle iki durum gc-
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rektirir ve bunlar bir ahs adna uygun olabilir. Zaman her ikisini be-

raber yapmaya yeterli deildir. Bu durumda o ikisinden daha uygun

olana yönelmek ve kendisiyle istiare eden kiiye onu göstermek lazm-

dr. Ayn ekilde bir ahsn halinde (Hakkn emrine) muhalefet ve inat-

çlk görebilir. Nasihatçi inatçya maslahatnn bulunduu ii gösterse

bile o kii onun tersini yapacaktr. Böyle bir durumda nasihatin gerei

kiiye nasihatte bulunmak deil, aksine iin tersini göstermek ve iaret

etmektir. Fakat bu durum -kii inatç ve muhalefet ediciyken- iin onu

yapmak ve maslahatn bulunduu o ile snrl olmas durumunda

mümkündür. Böyle bir durumda nasihatçi uygun olmayan bir ii ona

gösterir, o da bunun tersini yapar ve doruyu ve gerekeni yapm olur.

Bana göre iin dorusu onu kendi haline brakmaktr. Baz insanlarla

aramda böyle bir hadise gerçeklemiti. Onlara kendilerinden istemi

olduum hayr yapmalarn söylemitim, onlar ise baka bir ey istiyor-

lard. Ben de kendi istediklerini yapmamalarn iaret ettim. Benim ia-

ret ettiimi yapmada biiyük menfaaderi varken yapmadlar ve yapmala-

rn istemediim ii yaptlar. Burada da herkesin fark etmedii gizli bir

nasihat vardr. Bu davran ‘siyaset ilmi’ diye isimlendirilir. Çünkü ia-

ret yolunu seçmekle maslahat yolunun dna çkm kan nefisler eitilir

ve yönetilir. Bu nedenle öyle dedik: ‘Allah’n dininde nasihat eden kii

pek çok bilgiye, akla, doru ve güzel bir düünceye muhtaç olduu gibi

mizac ve ahlak mutedil olmaldr.’ Bu özellikler bîr kiide bulunmazsa

dorudan daha çok hata yapmaya açktr. Güzel ahlak içerisinde nasi-

hatten daha ince, gizli ve büyük bir yoktur. Bu hususta Kitabu’t-

Nesaih (Nasihatler Kitab ) diye isimlendirdiimiz ve içerisinde itimat

edilen ve edilmemesi gereken hususlar ele aldmz küçük bir kitab-

mz vardr. Kitabn büyük ksm insanlarn itimat ettii (ve gerçekte

edilmemesi gereken) hususlarla ilgilidir, fakat onlar bunu bilmez.

Tavsiye

ki namaz arasnda bulunan vakit içinde halini murakabe etmelisin.

Her halükarda iki namaz arasndasn, çünkü vakit döner durur. Ölen
ve ikindi arasndaki vakit iki namaz arasndaki bir vakit olduu gibi

ikindi ile akam, akam ile yats, yats ile sabah, sabah ile ölen arasnda

bir zaman dilimi vardr. Zaman döner ve öteki vakit gelir. Bir namazn

vakti çktnda, öteki namazn vakti girer. Bunun istisnas sabah nama-

zdr; öle namaznn vakti sabah namaznn vaktinin çkmasyla gel-
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mez. Bu konuda herhangi bir görü ayrl yoktur. Karanlk ile sabah

vakti arasnda boluk bulunup bulunmadnda ise görü ayrl vardr.

Bununla beraber öle vakti mutlaka sabah vaktinin çkmasndan sonra

gelir ki bu zorunludur Demek ki herhangi bir namaz vakti öncekinin

vakti bitmeden girmez. Giren vakit her zaman çkann ardndan gelir.

Bazen günein doumundan sonra ve zeval vaktine kadar sabah nama-

znn edas olabilir. Ardndan öle vakti gelir. Mesela insan sabahn ilk

rekâtm günein doumundan önce klmaya balar. Bu durumda âri

ona sabah vaktine ulatn söyler. Ardndan üzerine güne doar ve

bu esnada sabah namaznn ikinci rekâtna balamtr. Kraati günein

zeval vaktine ulamasna kadar uzatsa caizdir. Bu durumda içinde bu-

lunduu vakit onun için sabah vaktidir ve kii namazn vaktinde eda

etmitir. Öyle biri için sabah vakti ölen vakti girinceye kadar çkma-

mtr. Bütün namazlarda durum böyledir. Namaz vakitleri hususunda

alimler arasnda bir takm görü ayrlklar vardr ki biz de bu konularda

görü ayrl bulunduuna dikkat çekmek üzere bunu belirttik. Bu iti-

barla arada bir boluk ve lav (bo söz) olmakszn bir namazn dier

bir namazn ardndan gelmesi caizdir. âri iki namaz arasmda kendisin-

de namazn bulunmad bir zaman yaratmtr ki o zaman lav zaman

veya namazn terki vaktidir. Burada ‘lav5
veya onun terki dedik, bunun

nedeni, bir hadiste ‘arada bir lav olmakszn bir namazn ardndan k-

lnan namaz illiyyînde yazlr5
denilmesidir. Nafileden sonra nafile na-

maz klmak veya farzdan sonra nafile, nafileden sonra farz, farzdan

sonra farz klmak da bu hadisin kapsamna girer. Bo söz anlamndaki

lav, sakt olmutur ve onun teraziye girmesi söz konusu deüdir. Kas-

tedilen mubah sözlerdir. Hz. Peygamber namaz klp sonra ona baka

bir namaz ekleyip iki namaz arasmda söz veya amel olarak mubah hiç-

bir ey yapmayan bir adamdan söz etmitir. O adam teraziye giren zikir

veya zikrin dndaki mendub ve mütehab ilerle ilgilenir, sonra dier

namaz klar. te böyle bir amel illiyyîn mertebesine yazlr. Çünkü o

kii iki namaz arasmda hiçbir ekilde bo söz söylememitir. Böyle in-

sanlar bulmak pek çetindir. Artk günümüzde insanlarn halleri arasn-

dan en çok övüleni -lehinde veya aleyhinde olmakszn- mubah ileri

yapanlarn halidir, insanlarn hakim halleri, mekruh veya haramlarla il-

gilenmektir, Bu nedenle iki namaz arasndaki zaman gözetmeni tavsiye

ettim. Bu konuda kimsenin dikkat çekmediini gördüm; gerçi dikkat
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çekmi ve bize ulamam olabilir. Hz. Peygamber bu hususlara dikkat

çekmitir. Zaten biz de bu bilgiyi ondan aldk.

Tavsiye

Farz namazlar ezann okunmasnn ardndan cemaatle eda etmek

gerekir. Mescider farz namazlar kendilerinde klnsn diye mescit sayl-

mken ezan da mescidere gidilsin diye okunur. Bu da Hz. Peygam-

berin bir sünnetidir. Maksat dini hakkyla uygulamak ve dinde tefrikaya

dümeden birlii temin etmektir. Bu sebeple insanlar farz namaz hak-

knda görü ayrlna dümülerdir. nsan cemaate gidebilecek bir du-

rumda iken tek bana evinde klabilir mi, klamaz m? Hz. Peygam-

berin sünnetini terk eden kii, hiç kukusuz, dalalete dümütür. Hz.

Peygamber bir ii kendisine uyulsun diye sünnet klmtr. *Hakkn d-

nda dalaletten baka ne olabilir ki? Nasl da yüz çevirirsiniz?*
60 Sen de

farzlar srarla yerine getir, bil ki bütün yeryüzü mescittir. Yeryüzünün

neresinde bir cemaat teekkül etmi olsa, onlar mescitte cemaat olmu
saylrlar. Bu nedenle evindeki mescitte cemaat halinde namaz klann

ezan okumas lazm iken kâmet getirmek de ezan saylr. Onun kamet

diye isimlendirilmi olmas, namaz klann o özel ezan esnasnda nama-

za kalkmasndan kaynaklanr; iki ezan arasndaki fark namaza kaldr-

maktr. Ezann anlam bildirmektir. nsanlar vaktin girmesiyle ilgili bi-

rinci ezann adm böyle muhafaza etmilerdir. Birinci ezan vaktin giri-

ini bildirirken ikinci ve kamet anlamndaki ezan da namaza duruldu-

unu bildirir; böylece birinci ezandan iki kez söylenen ‘kad kamet .es -

salah (namaza duruldu)’ ifadesi ile ayrr.

Tavsiye

Evvabin namazn klmalsn. Bu namaz insanlarn çounun gafil

kald vakitlerde klman bir vakittir. Bu vakider kuluk ile zeval vakti

arasnda veya ikindi ile ölen, akam ile yats namaznn son vakti ara-

sndaki vakittir. Teheccüde de devam etmelisin. Teheccüd yats nama-

zn kldktan sonra gecenin banda uyuyup namaza kalkmaktr. Nama-

zn ardndan fecir douncaya kadar tekrar uyur sonra namaza kalkarsn.

Fecir dounca iki rekât fecir namaz kl, sonra sa yan üzerine uyumak-

szn uzan. Sonra sabah namazna kalk. Vitir namazn teheccüd vak-

tinde on üç rekât olarak kl, çünkü Hz. Peygamber öyle yapard.

Teheccüdde ilk iki rekât uzatr, sonra ikisini daha ksa yapar, her rekâ-

tn birincisini önceki iki rekâttan birisi kadar yapard. En sonunda tek
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bana vitir -yani tek kincaya kadar- her rekâttan ikinci rekât, birinci

rekâtn yans kadar veya buna yakn olmaldr. Dilersen rekâtn sonun-

da selam verir, dilersen be, yedi, dokuz rekât klp selam verirsin. Bun-

larn hepsi mümkündür. Akam namazna benzeyecei için üç rekâtta

selam verme! Bu konuda yasaklama bildiren bir rivayet vardr. Ayn ey

tek rekât için geçerlidir. Böyle bir namaz ‘betîra’ diye isimlendirilir. Gü-

cün ölçüsünde tartmal konulardan uzaklamal ve görü birlii bulu-

nan hususlara yönelmelisin. Bununla beraber Hz. Peygamber5
in vitri üç

rekât olarak kld sabittir. Üç rekât kldnda, ancak sonunda otur ve

selam ver. Böyle yaparsan kendisini akam namazndan ayrrsn.

Geceleyin namaza kalkp abdest aldnda, uzun olmayacak ekilde

iki rekât namaz kl. Ardndan sana açkland üzere gece namazna ba-

la. Teheccüde kalktnda uykudan tam uyanabilmek için gözlerini elle-

rinle ovutur, sonra dau ayeti oku:
‘

Göklerin ve yerin yaratlnda, gece

ve gündüzün pe pee gelmesinde akl sahipleri için ayet vardr .’
361 Bu ayet-

leri tamamen okumalsn. Sonra kalk, abdest al, namazn ksa iki rekât-

la aç, ardndan elinizdeki kitabn namaz bahsinde zikrettiimiz ekilde

gece namazna ve zikirlere bala. Onlar iyice düün, Allah izin verdii

ölçüde (namazn ve zikirlerin) bâtrnî anlamlarn da düün. Evvabin

namaznn mevsimler sndnda (klnd sabittir). Günein tam te-

pede bulunduu istiva vaktinde veya güne batncaya kadar ikindiden

sonra, sabah namaznn ardndan da güne doana kadar namaz klma.

Namazlar cemaatle kl. Cemaatle klnan namaz tek bana klnan na-

mazdan yirmi yedi kat daha sevapldr. rak vaktinde sabahn ilk nama-

znda dört rekât olarak kl. Allah öyle buyurur:
‘

Gece ve irak vakti tes-

pih ederler.’
362 Tespih bir Arap olan Abdullah bn Ömer’in sözüne bi-

naen nafile demektir. Sefer hakknda öyle der: ‘Nafile klyor olsaydm

(lev kiintü müsebbih), tamamlardm .

5

Sonra kuluk namaz sekiz rekâttr ve irak namaznn ardndan k-

lnr. Ölenin öncesinde ve günein tepe noktasndan batya doru

meylettii zeval vaktinden sonra dört rekât, öleden sonra dört rekât,

ikindiden önce dört rekât, akam namaznn ardndan alt rekât, sonra

on üç rekât vitir klmak lazmdr. Bu rekâdar arasnda fecir namaz da

vardr ki geride on bir rekât kalr. O da gece namazdr. Sünnete uymak

ve tâbi olmak isteyenin böyle hareket cuesi gerekil. Bir rivayette ak-

amdan önce iki rekât denilir. Bunu artrabilirsin, çünkü (nafile) namaz

tam olarak belirlenmi deildir; dileyen azaltabilir, dileyen çoaltabilir.
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nsan namazda Rabbiyle konuur. Allah ile konumak ve bu konumay
çoaltmak, insann en erefli halidir.

Sadaka ve orucu tavsiye etmeye gelirsek, daha önce zekât bahsinde

bunlardan söz edilmitir. Elinizdeki kitabn oruç ve hac bahsinde de bu

konular de alnmt.

Tavsiye

Yemek yerken ve içerken vera sahibi olman gerektii gibi konuur-

ken de vera sahibi, yani kukulu sözlerden uzak durman gerekir. Vera

haram ve kukulu ilerden uzaklamak demektir. Kuku veya üphe in-

sann gönlüne sknt veren eydir. Hz. Peygamber’in öyle buyurduu
aktarlr: ‘Günah gönlüne sknt veren eydir.’ Allah ehli olan bir alim

öyle demitir: ‘Bana veradan daha kolay gelen bir ey görmedim. Bir

ey nedeniyle nefisime arlk geldiinde, hemen onu terk ediyorum.’

Bir rivayette öyle denilir: ‘Sana kuku vereni, kuku vermeyene brak.’

Baka bir rivayette ‘Müftüler sana fetva verse bile fetvay kalbine sor!’

Yani müftüler sana bir ey helaldir deseler, içinde ise o konuda bir te-

reddüt bulursan, ondan saknman gerekir. Böyle yapmak senin için da-

ha uygundur, yoksa onu haram saymazsn. Binaenaleyh salih yola uy-

man lazmdr. O yol peygamberlerin yoludur. Baka bir ifadeyle salih

yol, Hz. Peygamber’e kendilerine uymak emredilmi olan izlerini takip

etmektir. Bu durum ‘

Allah’n hidayet etti i kimselerdir onlar, sen onlarn

hidayetlerine uy
,M

ayetinde belirtilir. Ayn ekilde salih ve iyi bir yöne-

lim içinde bulunup bütün ilerinde orta yolu takip etmen lazmdr. Hz.

Peygamber’den gelen bir rivayette salih hidayetin ve doru yönelmenin

ve itidalin peygamberliin yirmi bete birlik parças olduu söylenmi-

tir. Hz. Peygamber’in acele etmenin veya komann gerektiini söyledi-

i durumlarn dnda aceleden uzak klmalsn. Misal olarak ilk vaktin-

de namaz klmak, misafiri arlamak. Ölüyü kefenlemek ve defnetmek

gibi durumlar verebiliriz. Daha dorusu ahirete ait bütün ilerde acele

etmek yava davranmaktan üstündür. Buna mukabil dünya ilerini ar
ve geciktirerek yerine getirebilirsin. Çünkü dünyadan kaçrdn bir i

nedeniyle piman olmaz, aksine mutlu olursun. Aliret ilerini kaçrd-

nda piman olursun. Hz. Peygamber’in öyle dedii aktarlr: ‘Aliret

ilerinin dnda her ite ar olmak gerekir.’ mam Müslim Hz. Pey-

gamber’in Abdulkays el-Eecc’e öyle dediini aktarr: ‘Sende Allah'n

ve peygamberin sevdii iki özellik var.’ ‘Onlar nedir?’ diye sorduunda,
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öyle cevap vermitir: ‘Gücün yettii halde balamak ve teenniyle ha-

reket etmek.’ Balamak derken kendine kar suç ileyeni balamay,

teenni ile hareket derken de dünya ilerinde ve nefsin arzularnda ar
davranmay kasteder. Bununla beraber sorumlu olduun bir ailen olun-

ca, onlar hakknda ciddi ve titiz davranmalsn. Yoksul ve ailesi için çal-

an insan Allah yolunda cihat eden mesabesindedir. Sen de Allah’n -

genel olarak- seni mükellef tuttuu ilerde hayrl bir çoban olmalsn.

Hükümdar bir çoban olduu gibi her çoban güttüklerinden mesuldür;

yönettiklerine nasl davrand, onlara davranrken Allah’tan çekinip çe-

kinmedii sorulacaktr. nsan ailesi üzerinde bir çobandr, kadn koca-

snn evi ve çocuklar üzerinde bir çobandr, köle efendinin mal üze-

rinde çobandr.

Hz. Peygamber’in ad söylendiinde veya yannda ad zikredildi-

inde, salâvat getirmekten gafd kalma! Salâvat getirirsen cimrilikten ko-

runmu olursun. Hz. Peygamber’in öyle dedii aktarlr: ‘Cimri kii

yanmda adm söylenmiken salâvat getirmeyendir.’ Sadece cimri ad

verilmi olsa bile, bu da cn kötü ve knanm niteliklerden birisi olarak

sana kâfidir. Burada cimriliin anlam, insann kendisine kar yapt
cimriliktir. Çünkü Hz. Peygamberden gelen bir rivayette, Hz. Pey-

gamber’e bir kez salât ve selam getirene Allah’n on kere salât getirecei

söylenir. Demek ki her kim Hz. Peygamber’e salât ve selam getirmezse;

Allah’n salâtndan kendini mahrum brakt için nefsine kar cimrilik

yapm demektir. Bir kez salâvat getirdiinde, Allah ona on kez ya da

daha fazla salât getirecektir.

Tavsiye

Allah rzas için bir eyden çktnda veya ondan uzaklatnda,

bir daha ona dönme. Allah’a söz verip ahdettiinde onu bozma, verdi-

in sözü ihlal etme, geçersiz klma; hayrl bir nedenle bile olsa, sözünü

bozma! Verdiin sözü bozmam gerektiren böyle bir düünce eytanî

bir düüncedir. Sen hem Allah’a verdiin sözü yerine getir, hem de bi-

rincisini yerine getirmesen bile eytann sana getirdii düünceden ba-

ka bir hayr yap! eytann maksad verilmi sözden sonra Allah’a ver-

dikleri sözü bozanlarn niteliini sana kazandrmaktr.

Sla-i rahim yapman gerekir. Sla-i rahim Rahman’n daldr. O sa-

yede bizimle Allah arasnda ba ve nesep gerçeklqir. Kim sla-i rahim

yaparsa, Allah onu kendine kavuturur; kim onu keserse, Allah da onu
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kendinden uzaklatrr. Bir konuda seninle istiare edilirse, hiç kuku-

suz, istiare eden kii sana emniyet duymutur, sen de bu emniyete kar-

hainlik yapmamalsn. Evlilik hakknda seninle istiare edilirse, hak-

knda soru sorulan hanma dair bildiin ve söylediinde kiinin üzülme-

sine yol açacak bilgiyi verebilirsin. Böyle bir hatrlatma knanmas gere-

ken bir gybet deildir. Kuvvetli vera sahibi olup da o kadn (veya er-

kek) hakknda verecein bilgi nedeniyle gönlünde sknt oluacaksa,

kötü olduunu bildiin hususu söylememelisin. Buna mukabil genel bir

ifade söyleyebilirsin. Misal olarak 'sizin onunla evlenmeniz uygun de-

ildir5

diyebilirsin vc bu kadar açklama kâfidir. Senin gözünde o kad-

nn knanmasna yol açan durumun -hal karinelerine bakarak- onunla

evlenmek isteyenlerin gözünde bir sorun tekil etmediini anlarsan, on-

lara vaziyeti bildirmemek (istiarede) hainlik anlam tamaz. Çünkü

senin kötü gördüün o vasf ve durum, onunla evlenmeye niyetlenmi

kimsenin gözünde kötü deildir. Böyle bir tavr insanlarn hallerini

bilmeye baldr. Böyle bir durum Hz. Peygamber’in hadislerinin isnat

zincirleriyle ilgili bir hadisede geçer. Ahmed b. Hanbel Yahya b. Main’e

öyle demiti: ‘Gel! Allah yolunda dedikodu yapalm.? Binaenaleyh isti-

are edilen kii güvenilir olmaldr.

Altn ve gümü kaplarda yemekten ve içmekten saknmalsn. Etra-

fna arabn veya haram bir yiyecein konduu herhangi bir sofraya

oturmaman lazmdr. pek elbise ve altn kullanmaktan sakn. Bunlar

erkee yasakken kadna helaldir. Seni üzen bir rüyann ardndan uyan-

dnda, üç kere soluna tükürerek ‘gördüüm rüyann errinden Allah’a

snrm’ de! Sonra da rüya esnasnda üzerine yattn taraf deitire-

rek baka bir yann üzerinde yat. Gördüün kötü rüyay ise anlatmama-

lsn. Körü rüyay anlatmazsan sana zarar vermez. Öyle bir rüyay içinde

sakla ki, delilini görebilesin. nsanlarn çou öyle bir rüyadan Allah’a

snsalar bile gördüklerini konuurlar ve anlatrlar. Bir rivayette rüya-

nn kuun ayana bal olduu söylenmitir; anlatlnca badan çözü-

lür.

Güzel koku kullanman gerekir, güzel koku kullanmak sünnettir.

Erkekler kokusu yaylan fakat rengi gizlenen kokular tercih etmelidir.

Kadn ise kokusu gizli fakat rengi açk bir koku kullanmaldr. Hz. Pey-

gamber’in hadisi bunu böyle beyan eder. Her namaz ve abdest için veya

evine girerken misvak kullanman gerekir. Misvak az temizlerken

Rabbin rzasn kazandrr. Bir hadiste öyle denilir: ‘Misvakla klnm
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1

bir namaz misvaksz klnan namazdan yetmi kat daha sevaplidir.’ Ha-

disi et-Terib fi-Fedaili'l-A'mal isimli kitabnda bn Zencevi aktarr. Kötü

yemin etmekten uzak durman gerekir. Çünkü öyle bir yemin insan gü-

naha batrr. nsanlar böyle bir yeminin kefareti hakknda görü ayrl-

na dümülerdir. Bir ksm onu yeminlerin kefaretine katmken bir

ksm öyle bir yeminin kefareti olmadn söylemitir. Kastedilen üze-

rinde vacip olan bakasna ait bir hakk ihlal etmeni salayan yeminler-

dir. Burada hakkn zorunluluu hakknda kendisini inceleyip derinden

kavrayann anlayabilecei ince ve srl bir mesele vardr: Acaba hak ne

zaman ve hangi özellikte zorunlu olur? Bunu insanlara açklamam en-

gelleyen husus kötülüün önüne geçmek arzumdur. Aksi halde cahil in-

san bu konuda tevile kalkar ve bizim zikretmi olduumuz ksm aar,

farknda olmadan günaha düer. Çünkü fakihler iaret ettiimiz veya

söylediimiz bu yönün farkna varamamlardr.

Kur’an- Kerim üzerinde tartma yapmaktan saknmalsn. Öyle

bir davran -hadis-i erifin buyruuyla- küfir addedilmitir. Kastedilen

Kur’an- Kerim’in hâdis veya kadim midir veya Mushaflarda yazlm ve

telaffuz edilerek okunmu ksmyla Allah’n kelam mdr, deil midir?

tartmasdr. Böyle bir konuda konumak ve söz söylemek Allah’n

ayederi hakknda tartmak demek iken ayn zamanda Kur’an- Kerim

hakknda cidal ve tartmak anlamna gelir. Böyle bir tartma ‘
Allah’n

ayederi hakknda tartanlar gördüünde baka bir söze geçinceye kadar

onlardan yüz çevir’
364

ayetine eletirilen tartmaya dahildir. Onlarn ko-

numasn ‘söz’ diye ifade etmitir, hâlbuki hakknda konutuklar ey
Kur’an’dr. Kur’an’n dnda ayederi kastetmi olsayd, hiç kukusuz,

ayet zamirini veya ayeder (dii zamir) ifadesini kullanrd. Demek ki eril

zamir kullanm olmasnn Kur’an ayetierini kastetmenin dnda bir an-

lam yoktur. Kur’an Allah'n haberiyken haber de söz demektir. Ayette

‘Onlara zikir geldiinde’ ve ‘Biz Zikri indirdik’
365

demitir. Zikir söz de-

mektir.

Tavsiye

Yapabildiin ölçüde öfkeni tutmaya çal; öfke eytandandr. Öfke-

liysen sesini yükseltme, o da eytandandr. Namazda haprmak eytan-

dan iken namazn dnda eytandan deildir. Falclktan uzak dur, kas-

tedilen talarla oynamaktr. air öyle der:
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Yemin olsun ki talarla oynayanlar bilmiyor

Uursuzluk sayanlar da bilmiyor; Allah ne yapacak onlara!

Bir eyi uursuz saymak veya falclktan saknman gerekir. Falclk

ve uursuz saymak kötülük olarak insana yeter. Buna mukabil tefe’ül

yapabilirsin. Tefe’ülü olumsuz saymak ise insana zarar verir. Mescide

tükürme! Farknda olmadan yapmsan üzerini ört (onu temizle). Tü-

kürmek üzere veya abdest bozmak üzere kbleye yönelme. Küçük veya

büyük abdesti bozmak üzere de kbleye dönme. Kbleye sayg göster-

mek peygamberlik adabndandr. Yemee niyetlendiinde, yemeden

önce ve sonra ellerini ykamalsn. Yemekten sonra bir de azm çalka-

malsn. Cariyen veya kölen olduunda onlara kar iyi davranmalsn;

güçleri yetmeyecek ilerle onlar sorumlu tutmamalsn. Öyle bir ile so-

rumlu tuttuunda ise kendilerine yardm etmelisin; çünkü ‘köleler kar-

delerinizdir’. Sadece Allah onlar sizin mülkünüz haline getirmitir,
A

yoksa herkes Adem’in oullardr. Bu itibarla köleler bizim kardeleri-

mizdir. Köleler hakknda Allah’n (hukukunu) gözetmelisin. Bilmelisin

ki, sen de kyamette kölelerden dolay hesaba çekileceksin. Suç karl-

nda birini cezalandrrsan, bilmelisin ki, Allah kyamette köleyi ve

efendiyi önüne alacak, iledii suça ve efendinin suça verdii cezaya

kar her ikisini hesaba çekecektir. Suç ile ceza birbirine denk ise ta-

mam; ceza suçtan fazlaysa, köle adna efendiden hakkm alacaktr. Böy-

le bir durumda üç krbaçtan fazla ceza vermemen gerekir. Daha artr-

man gerekirse, en çok ona kadar çkabilirsin. Allah’n belirledii cezalan

uygulamada art söz konusu olamaz, onun saysn Allah belirlemitir,

sen o sayy aamazsn. Bir suça karlk köleyi balamak, senin için

daha uygun ve ihtiyatl bir davrantr.

Bir kavmin evine girerken üç kez izin istemen lazmdr; izin verüir-

se girer, verilmezse dönersin. Seni fark etmedikleri bir yönden, kardei-

nin evine bakmaman gerekir. Öyle bir yerden kardeinin evine baknca,

içeri girmi saylrsn. Hâlbuki izin, görmekle ilgili olarak emredilmitir.

Allah öyle buyurur: ‘Ey iman edenler! zin verilinceye kadar bakalarnn

evlerine girmeyin

d

366 Baka bir ayette öyle denilir: ‘Size izin verilene ka-

dar evlere girmeyin. Geriye dönün denildiinde de geriye dönün.'
367

Hadis-

te izin talebinin üç kez olaca zikredilmitir. zin verilirse içeri girersin,

yoksa geriye dönmek gerekir. Hayvann boynuna zil takmaktan sakn!

Zil takl bir hayvandan melekler kaçarlar. Bu konuda Hz. Peygam-

berden gelen bir hadis vardr. Mekke’de bnu’l-Esad denilen ve Ebu
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Medyen’in arkadalarndan olan keif ehli biri vard. Becaye’de Ebu

Meyden ile arkadalk yapmt. Bir gün tavaf ederken meleklerin de in-

sanlarla beraber tavaf ettiini müahede etmi. Onlara bakarken melek-

ler bir anda tavaf brakm, süratle Kabe’nin dna çkmlar. Bunun

sebebini anlamam. Bir anda Kabe’de hiçbir melek kalmam. Biraz

sonra boyunlarnda ziller takl olan develerin insanlara su vermek üzere

çobanlaryla beraber Kabe’ye girdiklerini görmü. Develer darya çk-

tklarnda melekler tekrar geri dönmü. Zilin eytann çalg aleti olduu

aktarlmtr.

Sana yapacam bir tavsiye de kendini Allah’a satarak cehennem-

den azat olman salamaldr. Bunu ancak yetmi bin kere ‘La-ilahc il-

lallah’ diyerek yapabilirsin. Yetmi bin kere bu cümleyi söylediinde,

Allah onun karlnda seni cehennemden azat eder. Veya kimin adna

bu zikri yaparsan Allah onu cehennem ateinden azat eder. Bu konuda

Hz. Peygamberden gelen bir rivayet vardr. Ebu’I-Abbas Ahmed b. Ali

b. Meymun b. et-Tevzeri -ki Kastalani diye bilinir- Msr’da bu konuda

bana öyle demiti: eyh Ebu’r-Rebi’ el-Keff el-Malikî bir yemek sofra-

smdayd. Bu zikri yapm, fakat kimseye baglamamt. Sofrada onlar-

la beraber salihlerden keif sahibi bir delikanl varm. Delikanl elini

yemee uzattnda alamaya balam. Oradakiler ‘niçin alyorsun?’

diye sorduklarnda öyle demi: ‘Cehennemi görüyorum, annemin ora-

da olduunu görüyorum. Bu nedenle yemekten elimi çektim ve ala-

maya baladm.’ eyh Ebu’r-Rebi’ öyle demi: ‘çimden öyle dedim:

Allah’m kelime-i tevhidi yetmi bin kez söylediim sana malumdur.

Okuduum kelime-i tevhidi bu delikanlnn annesinin ateten azat ol-

mas için balyorum.’ Bunu içimden söylemitim. Çocuk hemen öy-

le dedi: ‘Allah’a ükür! Annemin cehennemden çktn gördüm, fakat

niçin çktn bilmiyorum.’ Çocuk mutluluk içinde oradakilerle beraber

yemeye balad. Bu çocuun kefiyle Hz. Peygamber’in hadisi benim

için sahih olduu gibi hadis sayesinde de çocuun da keif sahibi oldu-

unu örenmi oldum.’ Ben bu hadise göre amel ettim. Hadisin bere-

ketini eim öldüünde kendisinde tecrübe ettim.

nsanlarn arasn bulman lazmdr; ara derken kastedilen ayrlktr.

nsanlarn arasn bulmak Kitap’ta belirlenmi bir iyilik ve hayrdr. Al-

lah bunu tevik etmi, hatta kâfirler bara yöneldiklerinde bar kabul

etmeyi Müslümanlara emretmilerdir. Hal böyleyken birbirlerine küsen

Müslümanlar bartrmak daha önemlidir. Ara bozmaktan saknmal-
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sn; kastedilen birliktir. Böyle bir davran günahtr. Hz. Peygamber

(berber anlamna da gelen halika) bozgunculuun iyilikleri tükettiini

bildirir. Berber saçlar kestii gibi bozgunculuk da iyilikleri keser ve yok

eder. Allah öyle der: ‘Sizin aranz bölmütür.’
363 Burada ‘ara’ derken

kastedilen vuslat ve beraberliktir. Bu itibarla ara kelimesi dilde zt an-

laml kelimelerden birisidir.

Dostum! Kölene yediinden yedir, giydiinden giydir, onun dee-

rini gözet, Hz. Peygamberin onlar hakknda söylemi olduu sözü dik-

kate al. Hz. Peygamber ‘Onlar sizin kardelerinizde, Allah onlar sizin

kudretinize vermitir’ der. Bir kardei tasarrufunun altnda bulunan in-

san kardeine yediinden yedirir, giydiinden giydirir. Beden saln
ve dünya ilerinden uzak kalmay bir nimet saymalsn. Allah’n sana ih-

san ettii iki nimeti (bo vakit ve salk) Allah’a itaatte kullanman gere-

kir. Beden salnn veya dünya gamlarndan zihninin bo olmasnn

gayesi, Allah’a itaat etmek, O’nun kurallarn uygulamak olmaldr; aksi

halde salk ve bo vakit aleyhine delildir. Allah’n senin hasmn olma-

sndan sakn. Her sabah yüz kere u zikri söylemelisin: ‘Subhanallahi ve

bihamdihi subhanallah el-azim (Allah’ tenzih ederim, O’na hamd ede-

rim, Allah’ tenzih ederim, O yücedir.)’ Bu zikir, üzerinde günah b-

rakmaz.

Tavsiye

Organlarn muhafaza etmen ve gözetmen gerekir. Organlarn ba-

bo brakmak, kalbi yoran bir itir. öyle ki: nsan organlarn serbest

ve babo brakncaya kadar rahadk içindedir. Bazen insan güzel bir

surete bakar, kalbi surete balanr, o suretin sahibi ise kendisine ula-

lamayacak ekilde izzet sahibi olabilir. Bu durumda öyle birini sevmek,

inam uykusuz brakr, artk mudu ve rahat bir hayat kalmaz. Bu hal

helal bir eyde böyleyken kendisine bakmann helal olmad birine ba-

knca durum nasl olabilir? Bu nedenle Allah bize organlar kayt altna

tutmay emretmitir. Gözlerin zinas bakmak, dilin zinas yasaklanm

eyleri konumak, kulan zinas yasaklanan bir söze kulak vermek, elin

zinas tutmak, ayan zinas yürümektir. Bu itibarla her organn zinas

kendisine yasaklanm fiilin peinde gitmektir. Yasaklanm fiili yerine

getirmek ise cinsel organn zinas diye isimlendirilir. Bu itibarla baz

kimseler öyle der: ‘Beni tehlikelere düüren dilimdir.’ Hz. Peygamber

öyle der: ‘nsanlarn çeneleri üzerinde atee dümelerinin sebebi dille-
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rinin ürünleridir.’ Allah öyle der: ‘O gün dilleri, elleriye ayaklar yaptk-

lar hakknda ahitlik eder.’
369 Mesela el öyle der: ‘Beni u ite kulland.’

Yani tutulmas haram bir ite haksz yere beni kulland. Ayak ayn sözü

söyledii gibi dil, göz ve bütün organlar ayn sözü söyler. ‘Hiç kukusuz

kulak
,
göz, kalp hepsi mesuldür .'

1370 mam Müslim Muhammed b. Ebu

Amr’dan, o da Süfyan’dan, o da Süheyl b. Ebu Salih’ten, o da babasn-

dan, o da Ebu Hureyrc’den aktarmtr. Ebu Hureyre öyle der: Tiz.

Peygambcr’c kyamet günü ‘Rabbimizi görecek miyiz?
5

diye soruldu.

Hz. Peygamber öyle cevap verdi: ‘Canm elinde tutan Allah’a yemin

olsun ki Rabbinizi görürken birbirinize rahatszlk vermeyeceksiniz. Al-

lah kula der ki: Ben sana ikramda bulunmadm m? Seni efendi yapma-

dm m? Evlendirmedim mi? Sana atlar, develer amade klmadm m?
Kul öyle der: Evet, ya Rabbi! Allah öyle der: Bana kavumayacan
m zannettin? Kul öyle cevap verir: Sana, kitabna ve peygamberlerine

iman ettim, namaz kldm, oruç tuttum, sadaka verdim, gücüm yettii

kadar iyilik yaptm. Allah öyle der: ‘te onlar buradadr.’ Sonra ona

öyle der: ‘imdi sana bir ahit göndereceiz.’ Kul içinden ‘Bana kar
ahitlik edecek kimdir?’ diye düünür ve bu konuda bir karara varamaz.

Sonra topuuna ‘konu’ denilir. Konumaya balar. Sonra eti ve kemik-

leri yaptklar hakknda ahitlik ederler. Bu sayede kendi nefsi hakknda

mazeret beyan eder. Öyle biri Allah'n gazap ettii bir münafktr.’

Dünyann durumunu anlatan bir hadiste öyle denilir: ‘Kiiye ailesinin

yaptn krbacnn ve ayakkabsnn ba haber vermeden kyamet

kopmaz.’ Bunu yorumlarken öyle denilir: ‘nek hadisesinde srail oul-

lar arasnda öldürülmü birine Allah’n hayat verdii zikredilir. Ölüye

inein bir parçasyla vurulmutur. Bu durum ‘Ona bir parçasyla vu-

run
’371

ayetinde ifade edilir. Hâlbuki Allah o parçay belirlememi ve te-

sadüfen topuuyla ölüye vurmulardr. Kardeim! Deri ve organlarn

aleyhinde ahitlik edecei günden saknmalsn. Kendine kar ölçülü ve

insafl ol, Allah katnda sana teekkür edecekleri ekilde organlarna öl-

çülü davran! Biz bu durumu içerisinde bulunduumuz hallerde dünya,

hayatnda açk bir ekilde müahede ettik. Baka bir ifadeyle organlarn

konumasn açkça gördük. Kul dince helal olmayan ilerde onlar kul-

landnda organ kendisine öyle der: ‘Ey adam! Bunu yapma! Beni sa-

na yasaklanm bir ii yapmaya zorlama, kyamet günü senin aleyhine

ahidik edeceim. Beni aleyhine deil, lehine ahitlik yapacak birisi kl,

bana iyi ve ahlaka göre davran.’ Adam gaflet halinde olur ve bu sözleri
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duymaz. Bir fiil kendinden meydana geldiinde organ öyle der: ‘Rab-

bim! Ben bu adam engellemeye çaltm, o ise beni dinlemedi. Al-

lah’m! Onun benim vastamla ilemi olduu günahtan ve hatadan sa-

na snrm. Her durumda organlar serbest brakmak, kalbin yorulma-

sna vesiledir. Çünkü Allah seni senin için yaratm, senden de kendine

ayrd ksm kalbin yapmtr. Bir kalp imanl, veral ve temiz iken

O’nu sdrabileceini söylemitir. Organlarnn tasarruflaryla kalbini

megul ettiinde, Hakkn sende kendisine ayrd organ hakknda ga-

zapland kiilerden olursun. Hakka hakszlk etmekten daha büyük bir

zulüm olabilir mi? Binaenaleyh Hakk hasmn yapma! Susturucu delil

Allah’a ait olduu gibi Allah onu bildirmi, her bakmdan yaratklarna

kar susturucu delilin nasl ortaya çkacam bana göstermitir. Bunun

açklamas bilginin maluma tâbi olmasdr. Bunu anlamalsn, daha açk

bir ifade mümkün deildir.

Tavsiye

Her namazda ya ezan okumalsn veya ezan okuyan müezzinin söz-

lerini tekrarlaman gerekir. Ezan okuduunda, sesini yükseltmelisin.

Çünkü kyamet günü sesinin ulat yerlerdeki ya ve kuru her ey mü-

ezzin lehine ahitlik edecektir. nsan ezanda bulunan nimeri bilseydi,

onu asla terk etmezdi. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘insanlar ezan

okumak ve birinci saftaki sevab bilselerdi, onu paylaabilmek için arala-

rnda kura çekerlerdi. Hicretteki sevab bilselerdi, bu konuda yarrlar-

d. Sabah namazndaki sevab bilselerdi sürünerek bile olsa ona gelirler-

di.’ Bir insan ezan okumaz fakat ezan duyarsa, müezzinin söylediklerini

söylemelidir. Müezzin bitirdikten sonra her kelimesinde ezan tekrarlar-

sa, bu dinleyici huzur ve huuyla sözleri söylemi olur. Bir gün ezan

okuyordum. Ezanda her cümleyi okuduumda, Allah gözümden per-

deyi kaldrd ve gözümün gördüü yerlerde bulunan hayflan müahe-

de ettim. O esnada büyük bir hayr ve iyilik gördüm. Akl sahibi insan-

lar onu görselerdi, her kelime karlnda kendilerinden geçerlerdi. Ba-

na öyle denildi: ‘Bu görmü olduun hayr ezann sevabdr.’ Dinleyi-

ciye müezzin ezan okurken her kelimeden sonra sözlerinin benzerini

söylemesini tavsiye ederiz ve bunu doru buluruz. Tirmizi, bn
Veki’den, o da smail b. Muhammed b. Cuhade’den bir hadis aktarm-

tr. Hz. Peygamber’in öyle buyurduu rivayet edilir: ‘Kim la-ilahe illal-

lah, Allahu ekber (Allah’tan baka ilah yoktur, Allah pek büyüktür)’
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derse, Rabbi onu tasdik ederek öyle der: ‘Benden baka ilah yoktur,

Ben tek büyük olanm.’ Kim ‘Allah’tan baka ilah yoktur, yalnzca O
ilah’tr’ derse Allah öyle der: ‘Benden baka ilah yoktur, sadece Ben

ilahm.’ Bir kii ‘Allah’tan baka ilah yoktur, O’nun orta yoktur
5

derse,

Allah öyle der: ‘Benden baka ilah yoktur, benim ortam yoktur.’

Kim ‘Allah’tan baka ilah yoktur, mülk ve hamd O’na mahsustur’ derse,

Allah öyle der: ‘Benden baka ilah yoktur, mülk ve hamd bana mah-

sustur.’ Kim ‘La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah (Al-

lah’tan baka ilah yoktur, O’ndan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur)’

derse, Allah öyle der: ‘Benden baka ilah yoktur, benden baka güç ve

kuvvet sahibi yoktur.’ Hz. Peygamber hadisin devamnda öyle der:

‘Kim Allah’ raz ederek bu sözü söylerse cehennem onu yakmaz.’

Ezan emri hakknda akll insann unu bilmesi yeterlidir: Hz. Pey-

gamber müezzinin sesini duyanlarn onun söylediklerini tekrarlamasn

emretmitir. Böyle yapmak ezan kabul edilir. Hz. Peygamber’in bu em-

ri ve teviki, müezzini tekrarlayann ayn sevab alacak olmasndan kay-

naklanr. Ezan tekrarlarken insan kendisine ezan öretir ve ezann su-

retiyle Rabbini zikretmi olur. Demek ki Hz. Peygamber insana pek

çok hayrn bulunduu bir ii emretmitir. Ezan en kâmil rivayete ve

zikri en çok olan ifadeye göre okumak gerekir. Çünkü sevap zikrin ço-

almasyla artar. Allah öyle der:
‘
Allah’ çokça zikreden erkek ve kadn-

lar..’
372 Baka bir ayette

‘

Allah’ çokça zikredin
’373

denilir. Bir rivayette

öyle denilir: ‘nsan çöl bir yerde bulunup yannda kimse bulunmad
halde namaz vakti girerse ezan ve kamet getirir. Ezan okuduunda,

dalar kadar melekler arkasnda saf tutarak namaz klarlar. Bir insann

cemaati böyle müminler iken onun duas icabetsiz kalr m? Biz de in-

sanlarn kendisinden habersiz kald böyle davranlar yapman tavsiye

ederiz. Akll insan Allah katnda sürekli bir hayrn bulunduu böyle i-

leri yapmaktan habersiz kalmaz. Bunlan yapmak insann kendisine

merhameti demektir. Allah insann kendisine merhamet etmesini baka-

sna merhametten daha büyük bir i sayd kadar kendine eziyet etme-

ni de bakasna eziyetten daha büyük bir günah saymtr. Bakasn öl-

dürenin durumu Allah’a kalmtr; dilerse affeder, dilerse cezalandrr,

dilerse balar. Kendini öldüren, yani intihar eden hakknda Allah öy-

le der: ‘Ona cenneti haram kldm.’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Merha-

met edenlere Rahman merhamet eder.’ Kim kendine merhamet ederse,

hidayet yolunu tutmu, nefsiyle hevamn arasna girmi olur. Allah öyle
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birine snrsz ve hadsiz bir ekilde özel rahmetiyle merhamet eder.

Çünkü o kendine en yakn komu olan nefsine merhamet etmi, baka

bir ifadeyle Allah’n kendisinde onu yaratm olduu surete merhamet

göstermi, komuluk hakk ile (ilahi) sureti gözetmek eklinde iki gü-

zellii ve hayr birletirmitir. Nefsinin dndaki her komu, senden

daha uzaktr. Bu nedenle insan duaya önce kendisinden balamaldr.

Bunun bir sebebi kendi hakkn gözetmesinin gerekliliiyken dier bir

sebep bakasma dua edenin içinde bakasnn ona muhtaç olaca hak-

knda bir duygunun teekkül etmesidir. Bu itibarla insan bakasma dua

ederken kendisinin muhtaç olduundan habersiz kalabilir, bazen nefsi-

ne bu sebeple beenme ve böbürlenme duygusu gelebilir; bu da büyük

bir hastalkur. Bu nedenle Hz. Peygamber duada insann önce kendisiy-

le balamasn emretmi, kendisinin muhtaç olduunu örenmesini te-

min etmitir. Böylece bakasnn ona muhtaç olduu duygusu, kendini

beenmek ve bakas üzerinde minnet sahibi olma duygusu ortadan

kalkar. Ardnda muhtaç ve temizlenmi bir halde bakasma dua eder.

Bu nedenle kulun duaya kendisinden balayp ardndan bakasma

dua etmesi gerekir. Böyle bir dua kabule daha yakndr. Böyle bir dua

zorunluluk ve kulluu ifade etmede daha halisane saylr. nsanlar mese-

leye böyle bakmaktan habersiz kalmlardr. Anne babadan daha çok

hak sahibi veya bir mümin üzerinde peygamberlerden daha hak sahibi

kimse olabilir mi? Bununla beraber dua edene Hz. Peygamber önce

kendisini zikretmesini emretmitir. Hz. Nuh öyle der: ‘Rabbim! Beni ve

anne babam bala, iman ederek evime giren erkek ve kadnlar ba-
la.’

374 Hz. brahim öyle demitir:
‘

Beni ve çocuklarm koru.’
375 Hz. b-

rahim önce kendisini zikretmitir. ‘‘Rabbim! Beni namaz klanlardan et,

Zürriyetimden de.’
376 Baka bir ayette

c

Rabbim! Beni, anne ve babam,

müminleri hesap gününde muhafaza et’
377

denilir. Burada da önce kendi-

sinden balamtr. Baka bir ayette ‘Onlar Allah’n hidayet ettii kimse-

lerdir, sen onlarm hidayetlerine uy’
378

denilir. Sana kyamet günü Allah

katnda içerdii sevaplar nedeniyle ezan okumay tavsiye ederim. Müez-

zin kyamet günü boylar en uzun kimselerdir. Bütün insanlardan farkl

olarak o gün müezzinlerin boylar uzatlr. Onlar Allah’n ezanlarna

karlk olarak ihsan edecei nimetleri ve iyilikleri görmek üzere boyun-

larn uzatrlar. Bu yorum kastedilenin uzunluk anlamndaysa geçerlidir.

Kelime ihsan anlamnda da olabilir. Bu durumda müezzinler en faziletli

kimselerdir. Boyun cemaat anlamnda da olabilir. Bu durumda müez-



Otuz Altnc Sifir 259

zinler cemaat bakmndan en faziletli kimselerdir. Bu kelimeyi hemze-

nin kesre okunmasyla (ifdal eklinde) rivayet edenlere göre ise ‘görmü

olduklar hayr nedeniyle müezzinler en ahlakl ve insanlara kar ihsan

sahibi’ olan kimseler saylr. Çünkü müezzin vakitleri muhafaza eder.

Bu itibarla müezzin namazn vaktinin girmesiyle birlikte süratle namaz

vaktini bildirir ve onun görevi vakti gözetmektir.

Tavsiye

Vali olduunda insanlar arasnda hakk uygula ve ‘hevaya uyma.

Seni Allah’n yolundan dalalete düürür.’ Allah’n yolu peygamberlerin

dilleriyle ve kitaplarnda kullarna eriat yapt yoldur.
‘

Allah’n yolun-

dan saptranlarn hesap gününü unutmalarna karlk büyük azaplar var-

dr.’’
379

Allah kendisinde nefislerin hesaba çekilmemi olduu dünya gü-

nünü bildirmitir. Çünkü ayette geçen unutmak terk etmek demektir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Nefislerinizi hesaba çekilmezden önce hesa-

ba çekiniz.’ Allah bana bu hususta 586 senesinde biliye’de büyük bir

müahede gösterdi. Dünya günü ayn zamanda din günü demektir. Ya-

ni cezalarn tatbik edilecei ceza günü de demektir. ‘Onlara yaptklar-

nn bir ksm tattrlr ki, belki geri dönerler.’
380 O da cezann ta kendisi-

dir; bu, günahkâr kul hakknda ahiret cezasndan daha iyi ve üstündür.

Çünkü dünya cezas hatrlatcdr ve o amel günü demektir. Ahiret ise

öyle deildir. Bu nedenle dünya hakknda ‘belki dönerler
5381

denüir. Yani

tövbe ederek Allah’a dönerler. Demek ki ceza günü ahiret günü demek

iken ayn zamanda dünya günü demektir. Bü itibarla onun dünya günü

olmas daha faydaldr. Hakka göre hüküm ver! Allah kullar için belir-

ledii eriata göre dünyada hakka göre hüküm vermiken ahirette de

buyruuyla hakka göre hüküm verir. Bu itibarla dünyada üç kad var-

dr, bunlarn birisi cennete, ikisi cehenneme gider.

Allah basiret gözünü açp ‘tövbe’ denilen bir dönüle Hakka rücu

etmeyi nasip ettiinde, sana tavsiyem, üzerinde bulunduun hali dik-

katle incelemen ve bu esnada üzerinde bulunduun hayr ise ondan ay-

rlmamandr. Bir vali isen valililiini sürdürmelisin; bekâr isen o halde

kalmalsn; ein varsa onu boama, ailenle beraber yaamaya devam et.

Sonra yapmakta olduun hayra göre Allah’tan saknarak amele bala!

Allah’n her durumda kendisine açlan bir yaknlk kaps vardr. O ka-

py çal ki, kap açlsn. Kapnn hayrndan kendini mahrum brakma.

Hallerin en az günah ilediin bir vakitte üzerinde bulunmu olduun
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halde bulunmaldr. O hal üzere sabir kalrsan, içinde bulunduun hal

seni över ve metheder. Ondan ayrlrsan, lehinde deil, aleyhinde ahit-

lik eder, çünkü senden bir hayr görmemitir. Burada herkesin dikkat

çekmedii ince ve latif bir anlam vardr, öyle ki: Halin senin için ancak

gördüüne göre ahitlik eder; hayr görürse hayra göre ve lehinde a-

hitlik eder. Zikretmi olduum meru hayrn bulunduu ilere ula-

maktan mahrum kalmayasn! Burada üzerinde bulunduun mubah hal-

leri kastediyorum. Çünkü tövbe günahlardan hakka dönmek demektir.

çinde Allah’a yaklama niyeti tamadn herhangi bir harekette bu-

lunmaktan sakn. Mubah bir ii ilerken onu Allah’a yaklama niyetiyle

yapmalsn; o niyet o iin mubahlna inanmandr. Bu nedenle onu

yapmsan onun karlnda sevap kazanrsn. Günah ilerken bile

onun günah olduuna inanarak niyet sahibi olmalsn. Onun günah ol-

duuna inanman nedeniyle sevap alrsn. Bu nedenle müminin günah

kendisine salih bir amel katmakszm hiçbir zaman saf bir günah ol-

maz. Ona katan salih amel, onun günah olduuna inanmaktr. Böyle

hareket edenler haklarnda ‘Bakalar günahlarm itiraf ederler, ona salih

amel ve günah kattrrlar**
2
denilen kimselerdir. Günaha salih amelin

katmas budur. Burada salih amel o amelin günah olduuna iman et-

mek demektir. ‘Umulur ki’ ifadesi Allah için kullanldnda zorunluluk

bildirir. Böylece Allah’n rahmeti onlara döner. Allah kendisine katan

iman nedeniyle söz konusu günaha mafiret eder. Burada ‘umulur ki
3

ifadesi Hakkn rahmetiyle onlara dönmesi demektir, yoksa onlarn Al-

lah’a dönmesiyle ilgili deildir. Çünkü baka yerde olduu gibi burada

Allah onlar için tövbe zikretmemitir. Allah baka bir yerde mesela ‘on-

lar da tövbe etsin diye kendilerine döndü’ demitir. Burada onlarn töv-

beleri zikredilmemi, baka bir hüküm getirilmitir. Ayette sadece Al-

lah’n onlara dönüü zikredilmitir.

Sana tavsiyelerimden birisi de bir meclisi aktarrken veya otorite

sahibi birine söz söylerken sadece doru söz söylemendir. Tirmizi Hu-

zeyfe’den o da bakalarndan -ki kukuya kaplan benim- bir hadis akta-

rr. Bir adam kendisine uram, adamn bir hadiseyi bildirdii kendisi-

ne söylenmi. öyle demitir: ‘Hz. Peygamber cennete katat giremez

demitir.’ Ebu sa öyle der: Hadiste geçen katat söz tayan demektir.

Bir insan seninle konuur ve sama ve soluna bakarak bakasnn söyle-

diklerini duymasndan çekinirse, o sözün sana tevdi edilmi bir emanet

olduunu bilmelisin. Öyle bir sözü bakasma söyleyerek emanete ham-
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lik etmemelisin. Hainlik edersen emaneti ehli olmayana vermi ve ula-

trm, zalimlerden olmu olursun. Meclislerin emanete dayand sabit-

tir. Benim sana tavsiyem otorite sahibine kötü söz tamamandr. Öyle

bir davran laftamaktr ve Allah ‘la/ tamak ne kötüdür
3363

der.

Bu tavsiyelerden birisi de neseplere sövmekten f kmmandr. Bir

ahs ile yatan sahibi olan babas arama girmemen gerekir. âri’nin

bu konudaki buyruu nedeniyle, böyle bir davran o kiiye küfiir de-

mektir. Ezan vaktinde duay, dua vaktinde ise vakitleri gözetmelisin.

Ayn ekilde sava vaktinde, namazn balangç vaktinde duay gözede

-

melisin. Dua derken kastedilen de talep edilen hususta Allah’n karlk

vermesidir. Bu itibarla kabul vesileleri pek çoktur. Bunlar zaman, me-

kân ve halle snrl olduu gibi dua ederken dile getirmi olduun zikir

kelimesi de bu kapsamdadr. Çünkü bu dört husus duaya bititiinde,

duaya icabet edilir. Bunlarn arasnda en güçlü olan isim, sonra haldir.

Allah’n haklann olduu kadar yaratklarn haklann da üzerinde bu-

lunduunu bilerek bu haklar gözetmen gerekir. Allah bu durumda iki

sevap verir: Birincisi onun hakkn yerine getirmi olman, dieri de Al-

lah'n yaratklarndan birisinin senin üzerinde ortaya çkan hakkn yeri-

ne getirmek sevabdr. Bir cariyen olsa ve onu terbiye edip güzelce ei-

tirsen, büyük bir sevap kazanrsn. Onu azat edersen azatlk nedeniyle

de büyük ve genel bir ecir elde edersin; onunla evlenirsen bakasyla ev-

lenmenden daha çok sevap kazanrsn. Bir mücahit gördüünde, mal-

nn bir ksmyla ona yardm etmelisin. Sözlemeli köle de öyledir. ffe-

tini ve dinini korumak üzere evlenmek isteyen birine de yardm etmeli-

sin. Böyle davranp söz konusu kiilere yardm ettiinde, onlara Al-

lah'n naibi .olarak yardm etmi saylrsn. Çünkü öyle insanlara yardm

etmek, hadisin buyruuyla, Allah’n üzerindeki bir haktr. Kim onlara

yardm ederse, hiç kukusuz, Allah’n onlar için üzerine yazm olduu

görevi ve vazifeyi yerine getirmitir. Bu durumda ona ikram etme iini

bizzat Allah üstlenir. Binaenaleyh kendisine yaptn yardmla bir insan

Allah yolunda mücahit olduu sürece, kendi ücretinden bir ey eksil-

meden sen de ücrette ve sevapta ortaksn. Ayn durum evlenen insana

yardmda geçerlidir. Onun bir çocuu doup salih evlat olduunda, ço-

cuu ve torunlar nedeniyle de kyamette Allah’n katnda bol bir sevap

elde edersin. Öyle bir davran sözlemeli köle veya mücahide yardm
etmekten üstündür. Çünkü insanlar evlendirmek nafile hayrlarn en
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üstünüyken âlemi var etmedeki ilahi lütufla en yakn ilikideki hayrdr.

Ecir ve sevap nesebin bayla irtibatl olarak yücelir.

Bilmelisin ki insan yoksulluk ve ihtiyaç özelliinde yaratlm oldu-

u için ayn zamanda dilenme ve isteme özelliinde yaratlmtr. Al-

lah’n seni yakînen rzklandracana iman etmisen, sana dönecek bir

fayda veya sana inecek bir zarar uzaklatrmas için sadece O’ndan ta-

lepte bulunmalsn. Bir kii -yalanlk veya Allah’n rzas dnda bir ey
olmakszn- sadece Allah rzas için senden bir ey isterse, isteini ver-

men gerekir. Verdiini de bir tek isteyen bilmelidir. Verdiini de sade-

ce kendisinin bildiini ona söylemen gerekir; çünkü dilenirken kendi-

sinde meydana gelen eziklie kar bu bilgiyle durumunu düzeltir ve k-

rkln giderebilir. Bu istemenin bir fayda olduunu bilmezse, krlr.

Kendisinin bilgisi olacak ekilde, onn isteine ve talebine karlk ver-

men lazmdr. Onun istei olmakszn, halinden ihtiyacn anlarsan,

böyle bir durumda hal ile ona isteini vermeye çal. O senin kendisine

bir ey verdiini bilinesin. Kendisi istemeden sen ona bir ey verirsen,

hiç kukusuz, utanr. Özellikle mert, veya daha önce zengin olan veya

böyle bir alkanl bulunmayan birisi olunca utanr. ki durum arasn-

da ince ve hassas bir fark vardr. Birinci dilenci kendisine verdiini bil-

mezse mahcup olurken kincisi verdiini örenince mancup olur. Mak-

sat fakirden utanma vc mahcubiyeti gidermektir. Allah’tan gafil olanlar

arasnda -seni tanmayacaklar bir ekilde- Allah’ zikretmen gerekir.

Arifin Rabbiyle yalnzl vc halveti budur, Bu durumda arif, iki uyu-

yan arasnda namaz klana benzer.

Muhtac suyun fazlasndan mahrum brakmaktan saknmalsn. Ve-

rirken dc baa kakmaktan saknmalsn. Verirken baa kakmak, çeitli

açlardan vereni bilmemek demektir. Bunlardan birisi, insann kendisini

nimetin sahibi olarak görmesidir. Öyle biri yaratl ve varlk verme iti-

baryla nimeti kendisine ait görür, ikinci yön Allah’n verdii ve üze-

rinde bulunan nimetlerde ilahi ihsann unutmasdr. Öyle bir insan

elinde bulunana ötekinden daha çok muhtaçtr. Üçüncüsü, vermi ol-

duu sadakann Rahman’m eline dümesidir. Meselenin baka bir yönü

de bu konuda kendisine dönen hayr ve iyiliktir. O iyilik kendisine ait

iken, o, kendisi için çalm ve iyilik yapmtr. Hal böyleyken sadece

kendisine ait bir eyi ulatrm olmakla öteki insana kar nasl minnet

duygusuna sahip olabilir ki? Rzkn ona ulatrmam olsayd, farknda

olmad yönden, emaneti ulatrmam saylrd. Öyle biri bütün bun-
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lar bilmemesi nedeniyle rzkn ulatrd kimseye verdiini baa ka-

kar, amelini boa çkartr. Allah öyle der: ‘Baa kakmak ve eziyet etmek-

le sadakalarnz boa çkarmayn*** Baka bir ayette ‘Müslüman olmala-

rn bana kakarlar, de ki, müslümanlnz bama kakmayn, Allah ük-

redin ki size iman nasip etti
*85

denilir.

mam olman uygun görmeyen bir cemaatin önüne geçerek na-

mazda veya namazn dmda imamlk yapma! Fakat burada ince bir sr

vardr, öyle ki: Onlarn sende naho bulduu ve holanmadklar özel-

lii düünmelisin. eriatn holanmad bir özellii kerih görmüseler,

imam olmaktan saknmalsn; eriatn onaylad bir ii kerih görmü-

lerse, kerih görmelerine deer vermemen lazmdr. Onlar eriatn sev-

dii bir ii kerih görürlerse mümin saylmazlar; mümin deilseler, dik-

kate alnacak bir taraflar yoktur. Bu durumda onlar isteseler de dirense-

ler de öne geçmen gerekir. Bunlarn birisi aralarnda bulunduun insan-

larn en iyi Kur’an okuyan olmandr. Öyle bir durumda imamlk senin

hakkn olduu kadar yetki sahibi olman durumunda da imamlk senin

hakkndr. Bu durumda seni onlarm önüne geçiren Allah’tr. Bununla

beraber kendine kar insaf gösterenin naho bir nitelikle nitelenmemesi

gerekir. Baka bir ifadeyle gücü ölçüünce öyle bir nitelii kendinden

uzaklaurp din ilerinde naho bir özellikle nitelenerek insanlarn önü-

ne geçmemek lazmdr. Namaz ilk vaktinde klp vakti çkacak ekilde

onu geciktirmemen lazmdr. Hür bir insan köle yapp sonra da kuku

nedeniyle azat etmen uygun deildir. Kimseye kar üstünlüünün ol-

madn bilmelisin. Bütün üstünlük Allah’a aittir. Ayette ‘Onu diledii-

ne verir, Allah büyük ihsan sahibidir
*86

denilir. Hür insan iki ekilde köle

yaplr: Birincisi asl itibaryla hür olan birisini alp onu satarsn; kincisi

bir köleyi azat edersin ve buna ramen ona imkân tanmaz, efendinin

kölesine davrand gibi kendisine davranrsn. Hâlbuki onun izni ve

müsaadesi olmakszn böyle bir ey yapmaya hakkn yoktur. O kadar

insan gördüm ki, kölelerini azat ettikleri halde, köleye azatlk belgesi

vermez, hür olduu halde köle olarak kullanrlar. Hâlbuki efendi köleyi

azat ettikten sonra -onun izni olmakszn- üzerinde bir hüküm sahibi

deildir. Bir köleyi azat ettiinde hür bir insan çaltrdn gibi onu

hizmetinde kullanabilirsin; hür bir insan ya onun rzasyla veya izniyle

çaltrabilirsin. Bu hususta azat edilmi köleyle hür insan eittir, çünkü

artk o da hürdür. Hz. Peygamber hürriyeti kendisine verilmi birini

köleletiren hakknda iddetle tehditte bulunmu olduu kadar hür bi-
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rini köleletiren veya onu satp bedelini yiyen hakknda ar ifadeler

kullanmtr. Bir kiiyi ücretle çaltrdnda sana tavsiyem onun hak-

kn ödemen, geciktirmeksizin ücretini kendisine vermendir.

Tavsiye

Cenabet iken gusül abdesti almamsan, su bulunca abdcst alman

veya teyemmüm etmen lazmdr. Darya çkmak istediinde, bunlarn

arasnda abdest alrsn. Cünüp iken uyumak istediinde abdest almal-

sn. Cünüp deilsen de abdestli bir halde uyumaksn. Yemek veya iç-

mek istediinde cünüp iken abdest alman lazmdr. Üzerine safran

sürmekten sakn. Allah bedeninde böyle bir koku bulunann namazn
kabul etmez. Bir rivayette meleklerin ona yaklamayaca, abdest alana

kadar cünüp olana yaklamayacaklar bildirilir. Meleklerin kâfire yak-

lamayacaklar da sabittir. Abdesti terk etmek nedeniyle melein uzak-

lat bir kâfir mesabesine kendini indirmemen gerekir, çünkü melek-

ler, Allah’n ahitliiyle temiz kimselerdir. Ayette ‘O kerim Kr’an'dr,

saki 1 bir kitaptadr, ona temiz olanlar dokunabilir
’387

denilir. Yani sakl ki-

taba teiniz olanlar dokunabilir. ‘Saygn sahi/eler içerisinde temiz ve yük-

sektedir, deerli ve saygn yazarlarn ellerinde .’
388

Aldatmaktan sakn! Kastedilen söz verip sözünü tutmamaktr. Hz.

Peygamber Mugire’nin Müslümanln kabul etmi, arkada kâfir ol-

duu halde arkadana ihanet etmesini kabul etmemitir. Hal böyleyken

mümine nasl ihanet edilebilir ve verilen söz bozulabilir? Allah bu ko-

nuda iddede tehdit etmi, azap edeceini bildirmitir. Sözü bozmak

güzel ahlak olmad gibi eriatn izin verdii bir davran da deildir.

Anne-babaya saygszlk etmekten uzak durmalsn. nsanlarn en bed-

bahta anne babasna yetimiken cehenneme girenlerdir. Ayette
‘
Onlara

öf deme, onlar azarlama, güzel söz söyle, onlara merhamet kanatlarn

yay, Rabbim, onlara merhamet et, onlar bana küçükken merhamet ettikler i

gibi
’389

denilir. Anne baba kâfir iseler ‘Dünya hayatnda onlarla iyi ge-

çin
’390

denilir. Baka bir avene
‘

Bana ve anne babana teekkür et
’391

deni-

lir. Önce anne söylenmi, iyilik edilmede önce zikredilmitir. Rivayete

göre adamn biri Hz. Peygamber’e öyle sormu: ‘Kime iyilik yapaym?’

Hz. Peygamber ‘annene’ diye karlk verince ‘sonra kime iyilik yapa-

ym?’ diye tekrar sormu, Hz. Peygamber üç kere ‘annene’ diye cevap

vermitir. Adam dördüncü kez sorduunda ‘annene, sonra babana’ diye

cevap vermitir. Hz. Peygamber anneyi iyilik yapmada babadan önce
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zikretmiken yakn komuyu da uzak komudan önce zikretmitir. Her

birinin bir hakk vardr. Annen yok ve teyzen varsa, teyzeye iyilik etmek

anneye iyilik yapmak gibidir. Hz. Peygamber teyzeye iyi davranmay

tavsiye etmitir.

Kardeim! Burada sana yaptm tavsiyeler kendimden çkarttm
tavsiyeler deildir. Ben hiç kimse hakknda kendimden bir hüküm söy-

leyerek Allah’a hüküm dayatmam. Yaptm tavsiye Allah’n veya Hz.

Peygamber’in yapm olduu tavsiyelerdir. Bu tavsiyeler açk ve belli

olursa, ben de onlar açk zikrederim; özet ve genel olunca, öyle zikre-

derim. Bunun dnda herhangi bir eyi sözlerime eklemem. Kardeim!

Hiç kimseyi Allah’a kar tezkiye etme. Allah sana böyle bir eyi yasak-

layarak
*
Kendinizi tezkiye etmeyin’

392

,
yani hemcinslerinizi tezkiye etme-

yin demitir. ‘Allah takva sahiplerini en iyi bilendir .'
393

Fakat ‘u kiiyi

öyle zannediyorum’ veya ‘unun böyle olduuna inanyorum’ demeli-

sin. Nitekim Hz. Peygamber de böyle emrermitir. Hz. Peygamber

‘Ben kimseyi Allah’a kar tezkiye etmem’ demitir. O’nun bildirmesi ve

öretmesi olmakszn yaratklar hakknda Allah’a hüküm söylememek,

O’nun karsndaki edebin gereidir.
‘

Nefsini tezkiye eden felaha erdi’
39*

ayeünde belirtilen bu tezkiye deildir. Çünkü burada sözü edilen nefsi

kötü ahlaktan arndrmak, temizlemek ve güzel ahlak yerine getirmek

demektir.

Bilmelisin ki, iman yermi küsur uhedir; en alr mertebesi yoldan

eziyet veren eyleri kaldrmak iken üst derecesi La-ilahe illallah (Al-

lah’tan baka ilah yoktur) demektir. Bunlarn arasnda bulunanlar ise iki

ksm halindedir: Bir ksm Ailah’n yap dedikleri, dier ksm terk et-

mekle ilgili olanlardr. Baka bir ifadeyle Allah’n emrettikleri ve yasak-

ladklar bunlarn arasn doldurur. Yasaklanm olanlar terk etmekle il-

gili olanlardr. Bu durum ‘yapma’ diye ifade edilir. Emredilen yapmakla

ve amel etmekle ilgili ksmdr. Bu ksm da ‘yap’ diye ifade edilir.
‘
Pey-

gamber size neyi verirse onu aln, neyi yasaklarsa uzak durun .'
395

Hz.

Peygamber öyle der: ‘Bir eyi size yasaklarsam ondan uzak durunuz,’

Burada snrlamadan genel bir ifade kullanmtr. Emirle ilgili de ‘Bir

eyi emredersem gücünüz ölçüünce onu yapn’ der. Bu ayrm Hz.

Peygamber’in ümmetine olan merhametinin bir tezahürüdür. O kendi

arzusundan konumaz. Bu itibarla bu davran, Allah’n kullarna mer-

hametidir. man edilmesi vacip hususlar emretmek iki ksma ayrlr:

Birinci ksm farz, ikinci ksm mendub diye isimlendirilir. Yasaklama
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da iki ksma ayrlr: Birincisi haram, dieri mekruh tarzndaki yasakla-

madr. Farz iki ksma ayrlr: Bir ksm herkese, bir ksm bir gruba yö-

neliktir (farz- ayn, farz- kifaye). Vacip geni ve dar vacip olmak üzere

iki ksma ayrlr. Geni olan vacip zaman itibaryla veya muhayyerlik

bakmndan genitir. Kastedilen temettü’ kefaretinde olduu gibi ser-

best farzlardr. Bütün bunlarn yerine getirilmesi veya terk edilenlerin

de terk edilmesi, kullarn saadetinin bal olduu iman demektir. ma-
nn yetmi küsur ubesi, yapmak veya terk etmek eklindeki farzlardr.

Farz olmayanlar mendublar ve mekruhlardr. Bunlar bütün alimlere gö-

re neredeyse snrsz gibidirler. Kur’an ve Sünnette bu ksmlar ara-

trman gerekir.

mann ubelerinden birisi de tevhide ve peygamberlie iman, na-

maz klmak, zekât vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cihad etmek,

abdest almak, ykanmak. Cuma günü ykanmak, sabr, ükür, vera, ha-

yâ, cman, nasihat, yöneticilere itaat, zikir, eziyet etmemek, emaneti ye-

rine getirmek, mazluma yardm, zulüm yapmamak, bakasn küçüm-

sememek, gybet yapmamak, laf tamamak, kusur aramamak, gözü ha-

ramdan saknmak, ibrede bakmak, sözün en güzelini duymak ve ona

uymak, belay en güzel ekilde defetmek, yanl sözü açktan söyleme-

mek, güzel söz söylemek, cinsel organ haramdan korumak, dili koru-

mak, tövbe, tevekkül, huu, bo ilerle ve ilgilendirmeyen hususlarla il-

gilenmemek, yani kiinin kendisini ilgilendirmeyen ilerle ilgilenmeme-

si, sözü tutmak, akidere vefal olmak, iyilik ve takvada yardmlamak,

günah ve dümanlkta yardmlamamak, takva, iyilik, Allah’a yönelmek,

sadaka, iyilii emretmek, kötülüü yasaklamak, ev ahalisini bartrmak,

insanlar arasnda bozgunculuk yapmamak, zayflara kanat germek, yu-

muaklk, anne babaya iyilik, onlara kötülük yapmamak, yaratklara dua

ve merhamet etmek, büyüe sayg ve deerini bilmek, küçüe merha-

met, Allah’n kurallarn uygulamak, cahiliye iddialarndan vazgeçmek-

tir. Hz. Peygamber ‘bu iddialardan vazgeçin, çünkü onlar kötüdür’ de-

mitir. Bunlarn yan sra Allah yolunda dosduk ve sevgi sahibi olmak,

Allah uruna dümanlk, gücü yeterken balamak, iffet, cömertlik, es-

ki elbise giyinmek, birbirine srt dönmeyi terk, hasetten uzaklamak,

nefreti terk, yalan terk, yalan sözü terk, ka ve gözle alaycl brak-

mak, ccmaadcrc ahitlik etmek, selam yaymak, hcdiyclcmck, güzel ah-

lak sahibi olmak, salih bir seciye sahibi olmak, sözü tutmak, srr koru-

mak, evlilik ilikisinin iyi olmas, tefe’ülü sevmek, Ehl-i beydi sevmek,
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uursuzlua inanc terk, kadnlar sevmek, güzel kokuyu sevmek,

Ensar’ sevmek, iarlara sayg göstermek, Allah'n yasaklarna sayg gös-

termek, dedikoduyu terk, mümine kar silah çekmemek, ölüyü kefen-

lemek, cenaze namaz klmak, hasta ziyaret etmek, yoldan eziyeti kal-

drmak, kendin için istediini her mümin için istemek, Allah ve Pey-

gamberini baka her eyden deerli görmek, iman ettikten sonra küfre

dönmeyi naho bulmak, Allah'n meleklerine, kitaplarna, peygamberle-

rine ve onlarn Allah’n katndan getirdii hususlara imandr. Bunlar sa-

ylamayacak kadar çoktur. Allah izin verirse bu tavsiyede Allah'n nasip

ettii ve aklma ve kalbime getirmi olduu ksmlarn sayacam. Al-

lah'n kitabn ve peygamberin hadisini inceleyen kimse zikretmi ol-

duklarmz ve bizim zikretmediklerimizden daha fazlasn bulabilir.

Bunlarn her birine mahsus vakider, mekânlar, haller ve mahaller var-

dr. Binaenaleyh bütün bu hususlarda bütün hayr kendinde toplayan

cümle ‘yaptn ve terk ettiin her ite Allah’a dönmek* niyetidir. Niyeti

kaçrrsan, bütün hayr kaçrm olursun. Allah’n kendisine emretmi

olmas nedeniyle bir ii niyet ederek terk eden ile öyle bir niyet tamak-

szn terk eden arasnda büyük fark vardr. Ayn ey bir eyi yapmakla

ilgilidir. ‘Onlara ihlasla Allah’a ibadet etmek emredilmitir.

,3W
hlas niyet

demek iken, ibadet yapmak veya terk etmek demektir. Bu itibarla ihlas

dinde emredilmi bir husustur. ,

Tavsiye

Bir kavmin imam olup dua ettiinde, onlar brakarak sadece ken-

dine dua etme. Böyle davranrsan hiç kukusuz onlara ihanet etmi say-

lrsn. Böyle bir dua Hakk cimri saymak, her eyi kuatm rahmeti s-

nrlamak, kendini bakasna tercih etmek gibi bir anlam tad için kö-

tü ahlaktr. Allah Kurian’da bakasn kendine tercih edenleri övmütür.

Hz. Peygamber bedevilerden birisinin öyle dediini duymu: ‘Al-

lah’m! Bana ve Muhammed’e merhamet eyle, baka birisine deil!’

Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Sen geni olan daralttn’ diyerek ‘Be-

nim rahmetim her eyi kuatr ’397
ayetini kasteder. Sana tavsiyelerimden

birisi de yorgun iken dinlenmelesizin namaz klmamandr. Yemek hazr

iken namaza niyetlendiinde, önce yemee balaman, ardndan namaz

klman gerekir. Namazdan sonra yemeini yemek âdetinde isen önce

namaz klabilirsin. Anne ve babaya veya yolcuya srarla dua etmelisin.
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Mazlûmun bedduasndan kork, çünkü onun bedduasyla Allah ara-

snda hiçbir perde yoktur. Ölçülü bir ekilde tra olmalsn. Bunun an-

lam, sakal ksaltmak, byklar kesmek, trnaklarn düzeltmek, koltuk

altlarn temizlemek, selam alman, haprana yerhamukellah (Allah sa-

na merhamet etsin) demen, davete icabet etmen gerekir. Bütün ilerin-

de adil ve mutedil olup Allah’a ibadeti muhafaza etmen gerekir. ki

ehveti de krmalsn. Namaz için mescitlere aina olmalsn. Allah kor-

kusuyla alamak, O’nun ipine sarlmak gerekir. Allah’n sevdii ve raz

olduu ileri yapmal ve onlar aratrmalsn. O ilerden birisi de mes-

citlere almak ve aina olmaktr. Hz. Davud gibi oruç tutmalsn. Bu

oruç Allah’a en sevimli gelen oruç olduu gibi en faziletli ve düzgün

oruçtur. ‘Davud orucu’ bir gün oruç tutup dier gün tuünamaktr. Bu

kitabn oruç bahsinde oruçla ilgili faydalar ve srlar daha önce zikret-

mitik. Ayn ey temizlik, namaz, zekât, hac için geçerlidir. Bunlar için

ilgili bahislere bakmak gerekir. Allah’a en sevimli gelen namaz Davud

namazdr: Hz. Davud gecenin yansnda uyur, üçte birinde ayakta kalr,

altda birinde uyurdu. Tehcccüd dc budur. Bir çocuun varsa ona Ab-

dullah veya Abdurrahman ismini koy; künyesini de Ebu Muhammed

koy. Veya adn Muhammed, künyesini Ebu Abdullah, Ebu

Abdurrahman koyabilirsin.

Bir hayr yaptnda, az bile olsa onu sürekli yapmalsn ve en fazi-

letli i budur. Çünkü siz bkana kadar Allah bkmayacaktr. Ameli terk

veya ona devam etmemek, Allah karsndaki ba kesmek demektir.

Kul Allah’a yaklama amacyla bir amel ilediinde, onun ameli meru
amel olur; terk ettiinde de hiç kukusuz Allah’a yaknl terk etmitir.

Sürekli Allah’a yaknlk halinde kalmak isteyen birinin bütün
, fiil ve

terklerinde Allah karsnda huzur halinde olmas gerekir. Yaptn her

ii Allah’n o i hakkndaki hükmüne iman ederek yapman gerekirken

bir ii terk ederken de onu terk etmeyle ilgili Allah’n hükmüne iman

ederek terk etmen lazmdr. Bir insan böyle davrandnda, her nefes

Allah ile beraberdir. Öyle biri Allah’n haram kldn haram, helal kl-

dn helal, kerih gördüünü kerih, mubah kldn mubah sayar. Bi-

nâenaleyh bu kii her durumda Allah’n karsnda huzur halindedir.

Allah’n ayetleri -hakknda ilhada gitmekten veya içindeyken O’nun

hareminde snr amaktan ve ilhada gitmekten saknmalsn. lhad din-

ce doru diye belirlenmi bir iten yüz çevirmektir. Bu nedenle ayette

‘Kim orada ilhad niyeti tarsa*9*
denilmi, ardndan da zulüm zikredil-
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initir. En üstün sadakay vermelisin. En üstün sadaka müstani bir

halde verilen sadakadr. Bunun anlam vermi olduuna kar Allah’n

(verdii zenginlikle) müstani kalmandr; muhtaç bile olsan, o mal sa-

daka olarak verirdin. Allah bir kavmi överken öyle der: ‘Onlar kendile-

rine tercih ederler, ihtiyaçlar olsa bile...’
399

Onlar Allah sebebiyle müs-

tani kalmadklar sürece muhtaç iken bakalarm kendilerine tercih

edemezler. Bu derecenin aasnda bulunursan, nefsin peinden gitme-

yecek ekilde sadaka vermelisin. Önce nefsin verdiine tamah etmeye-

cek ekilde müstani davranrsn. Elindeki fazla mala kar müstani

olunca, onu sadaka olarak verirsin çünkü sen onu ancak ondan müsta-

ni kalarak sadaka olarak verdin. Böyle bir sadaka o kii içm müstani

kalnarak verilen sadakadr. Ancak ilki daha üstündür.

Recep ve aban aynda oruç tutmalsn. Bu iki ay bütünüyle oruç-

lu geçirebilirsen geçir. Bir hadiste ‘Ramazan ayndan sonra tutulacak en

üstün oruç Allah’n haram klnm ayndaki orucudur’ buyurulur. Kas-

tedilen ay Recep’tir. Çünkü o aya Allah’n ad verilmiken dier hiçbir

aya böyle bir isim verilmemitir. Hz. Peygamber aban aynda çok

oruç tutard. Rivayeti aktaran ravi öyle der: ‘Neredeyse bütün ay

oruçlu geçirirdi.’ Ayn on üç, on dört ve on beinde oruç tutman gere-

kir ve imkânn olursa bu oruçlar kaçrmamalsn. aban’n on altnc

günü orucunu bozmalsn. Bu konuda ihtilafn dna çkmak lazmdr.

Böyle davranmak yerinde bir davrantr. Bu esnada orucu bozmak -

herhangi bir görü ayrl olmakszn- caiz iken oruç tutmak hakknda

görü ayrl vardr. Hz. Peygamber öyle der: ‘aban aynn yars

geldiinde artk orucu brakn.’

Kendisinden korkulan veya bir ey umulan bir hükümdarn bulun-

duu mecliste doruyu söylemen gerekir. Hakkn karsnda hiçbir ey
gözünde deerli ve saygn olmamaldr. Bunun istisnas Allah’m sayg

göstermeni emrettii eylerdir. Kurban bayramnda iyilik yapman gere-

kir. Kurban bayram Allah’m katnda en deerli gündür. Bu hususta

Hz. Peygamberden gelen rivayet vardr. Ogün Allah’ çokça zikretmek

ve sadakay arttrmak gerekir. Bunun yan sra Allah için i yapman,

O’nu raz edecek ileri yapman lazmdr. O gün yapabilecein ileri

baka güne ertelememen gerekir. Kurban bayram Arife gününden üs-

tün olduu kadar Aure gününden de üstündür. O gün içinde büyük

hayr vardr. Daha önce söylediimiz üzere, her hak sahibine hakkn
vermek gerekir; öyle ki hakkn kendisine de hakkn vermek gerekir.
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Buna mukabil kimse üzerinde haklan olduunu düünme ve kimseden

hak talep etme! Böyle yapmakla kendine kar insafl davran, bakasn-

dan insaf bekleme. Mazeret beyan edenlerin özrünü kabul eyle, fakat

kendin mazeret beyan etmekten uzak dur. Mazeret beyan ettiin kiiye

kar suizan beslemi olursun. Ona mazeret beyan etmenin onun adna

hayr ve dininde iyilik tadn bilirsen, suizan beslemeksizin, ona ma-

zeret beyan edebilirsin. Böyle bir durumda mazeret beyan etmek, onun

senin üzerinde ortaya çkan bir hakkn ifa demektir; en öncelikli hak

Allah’n hakkdr.

Tavsiye

Secde halindeyken duay arttrman lazmdr. Bu itibarla secde Al-

lah’a en yakn olduun haldir. Hz. Peygamber ‘Kulun Rabbine en ya-

kn olduu hal secdedir’ demitir. Duay çoaltmanz gerekir; secdeden

daha yakn bir hal olmad gibi dua da Allah’a yaknlk halinde yapla-

bilir. Secde halinde dua ettiinde Allah’a istenilen yaknln sürekli ol-

mas için dua etmelisin. Çünkü Allah’n bütün yaratklarna yakn oldu-

unu biliyorsun. Bu meyanda Allah bulunduklar her yerde yaratklary-

la beraberdir. Talep edilen yaknlk ise kulun Allah’a yakn olmas ve

O’nun kendisinde bulunduu her ite ve e’nde Allah ile beraber olma-

sdr. Çünkü Allah için e’n ve iler, yaratklar için haller mesabesinde-

dir. Daha dorusu onlar yaratklarn kendilerinde bulunduklar haller-

dir. Babann ölümünün ardndan onun dostlaryla ilikini sürdürmen

gerekir. Böyle bir davran en iyi ilerdendir. Bir hadiste öyle denilir:

‘En iyi i insann babasnn sevdikleriyle ilikisini sürdürmesidir.’ Böyle

bir davram Allah’a en sevimli gelen ilerden olduu kadar kastedilen o

insanlara iyilik, kendilerine saygyla selam vermek, hizmet etmek, im-

kân ölçüünce ihtiyaçlarn karlamak vc onlara yardm etmektir. Aile

ve akrabalarnla latifelemek gerekir. Bütün yaratlmlara -Allah’ kz-

drmayacan sürece- en iyi ekilde davranmalsn. Birisini Allah’ kzd-

racak ekilde raz etmen gerekirse, O’nu raz etmeyi tercih etmelisin.

Tandn ve tanmadn herkese selam vermelisin. Karlatu
kiinin sana selam vereceini bilirsen, selama onun balamasna izi ve-

rip ardndan onun selamn almalsn. Böyle yapnca farz sevab kazan-

m olursun. Selam almak farz iken vermek nendubdur. Allah’a yak-

lamada en sevimli gelen ibadet, kullarna farz kld ibadederdir. Biri-

ne selam vermenin onun tarafndan naho bulunduunu bilirsen, muh-
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temden selam naho karlamak ona zarar getirir. Baka bir ifadeyle

ona selam verirsin, o da senin selamn almaz. Böyle birine -onu kendi-

sine tercih ederek ve efkat göstererek- selam vermemen lazmdr. Sen

ona selam vermeyerek, kendisiyle selamn almadnda düecei güna-

hn arasmda perde çekmi olursun. Çünkü selamm almamas bir gü-

nahtr ve öyle bir durumda Allah’n farz kld bir eyi terk etmitir.

mann gerei, Allah’n yaratklarna kar efkatli olmaktr. Bu niyetle

selamn almay naho bulana selam vermemen gerekir. Buna mukabil

senin selamn alacak kadar dindar olan birisine, -naho karlasa bile-

selam vermen gerekir. Bu durumda selam yüksek sesle ve önce sen

vermelisin. Böyle yapnca selamn almakla ona sevap kazandrm olur-

sun. Ayn zamanda sana besledii naho duygular da -iman ve iyi ah-

lak üzere yaratlmsa salih nefsi ölçüünce- düürmü olursun.

Dünyevî ilerde senden aada bulunanlara bakman gerekir. Buna

mukabil fitneye düme korkusuyla servet ve makam sahiplerine bak-

mamaksn. Dünya her nefse sevimli ve tatl gelen bir yerdir. Bu itibarla

nimet tabiat gerei nefislere sevimli gelir. Zahidin zühtte bulmu oldu-

u nimet olmasayd zahit olmayaca gibi Allah’a itaat eden de itaatte

haz bulmasayd Allah’a itaat etmezdi. Hz. Peygamberin admza en çok

korktuu i Allah’n bizim için ortaya çkartaca dünyann güzellikleri-

dir. Allah peygamberine öyle hitap etmitir:
‘Onlardan bir besimi fay-

dalandrdmz dünya hayatnn çekiciliine gözlerini dikme’400 Sonra

Rabbinin nzk ona sevdirilmitir, Rabbin rzk daha hayrl ve kalcdr.

Bu nzk, o esnada üzerinde bulunmu olduu haldir. Baka bir ifadeyle

Allah’n vermi olduu rzklardr. Allah kuluna en uygun ve layk olan

verir. Onun hakknda daha hayrl olandan maada bir eyi kuluna ver-

medii kadar verdii de O’nun katnda saadet kazandran nimettir; az

bile olsa böyledir. Kulun bütün temenni ettiklerini Allah vermi olsay-

d, kul taknla gider, saadetinden mahrum kalrd. Dünya hayat im-

tihan yeridir.

Herhangi bir insann senden alaca varsa onu en güzel ekilde

ödemen, hatta fazlasyla ödemen lazmdr. Böyle yaptnda -Hz. Pey-

gamberin bildirdiine göre- Allah’n en hayrl kullarndan birisi olur-

sun. Böyle yapmak sünnettir ve gizli verilen sadakaya eklemlenen gizli

cömertliktir. Çünkü verilen kii, onun sadaka olduunu fark etmez.

Hâlbuki Allah katnda açktaki gizli bir sadakadr. Bu sadaka verdiin

kiinin nefsinde muhabbet, derin sevgi meydana getirir. Sen ise sadaka-
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y ona verirken nimetini gizlersin. Borcu iyi ödemenin pek çok faydalan

vardr. Kardeim! Mümin kardeinin iffetini, cann, maln koruman ve

gözetmen gerekir. Akrabannkini de -Allah katnda günaha girmeyecek

ekilde- koruman ve kollaman gerekir. Bütün tasarruflarnda Allah’n

hakkn gözetecein bir terazi sürekli elinde bulunmaldr. Herhangi bir

hususta hevana uyma! Yoksa Allah’ kzdrrsn. Allah’tan baka bir ar-

kada ve yolda bulamazsn. O’nun hakkn yerine getirmede ihmalkâr-

lk yapma. Allah hakk üzerimizdeki en önemli ve zorunlu haktr. Bir

rivayette ‘Allah’n hakk ödenmeye en layk haktr’ denilir.

Evlenmeye niyetlendiinde, Kurey kabilesinden birisiyle evlenmek

için gayret etmelisin. Gücün yeterse Ehl-i beyt’ten birisiyle evlenmek-

sin. Bu hususta olabildiince kararl ve azimli davran. Bir rivayette de-

velere binen en hayrl kadnlarn Kurey kadnlar oldua rivayet edilir.

Onlara kar ahlaka uygun davranmal, onlar hakknda Allah’tan çekin-

melisin. artlarn en dorusu ve iyisi onlarla nikâh kyman temin eden

artlardr. Her konuda onlara kar iyilik yapmalsn. Elinin altnda iken

can tayan herhangi bir eye azap etmemelisin; kesecein kurbanlar da

buna dahildir. Bu nedenle bça bilemen, hayvan hzla kurban etmen

ve -imkân ölçüünce- ac çeken herkesten acy uzaklatrman lazmdr.

Acnn maddi bir ac olmas veya hayvan ve insann çektii nefsi bir ac

olmas durumu deitirmez. Bilmelisin ki, Allah’n raz olduu iler,

yapmana müsaade ettii ilerdir.

Neccar kabilesinden Ensar’dan birisini gördüünde -bütün Ensar’

sevsen bile- onu dierlerinin önüne geçirmelisin. Sözün en güzelini din-

lemen gerekir; en güzel söz Allah’n kitab ve kelamdr. Bu nedenle dü-

ünerek ve tefekkür ederek O’nun kitabn okumalsn. Umulur ki Allah

sana anlay ve idrak nasip eder. Kur’an’ örendiinde, Rahman’m ve-

kili olursun. Ayette
‘Rahman Kur'an’ öretti, insan yaratt, beyan öret-

ti
’*01

denilir. Kastedilen Kur’an’dr. Allah Kur’an hakknda ‘Bu insanlar

için bir açklamadr ’402
der ki, o da Kur’an’dr. Ayetin devamnda ‘Takva

sahipleri için hidayet ve öüttür’
403

denilir. Kur’an’a öretilen bilgi insan-

dan öncedir. Bu bilgi insan yaratldnda Kur’an’n kendisine inecek

olmasdr. Böyle de olmutur, çünkü onu Cebrail Hz. Muhammed’in
kalbine indirmitir. Kur’an- Kerim tilavet esnasmda kendisini okuyan-

larn kalbine iner. Bu itibarla Kur’an’m inii sürekli ve daimidir. Allah

Kur’an’a (hangi kalbe ineceini) örettii gibi insana da Kur’an’ ö-
retmitir. Sizin en hayrlnz Kur’an’ örenen ve öretendir. Tabiatn
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taknlndan saknman gerekir. Allah katnda kurtulua eren, nefsinin

taknlndan kendini koruyandr. Allah’n sana yerine getirmeyi em-

retmi olduu azimetli ileri yerine getirirken cesur ve atlgan olmalsn.

Böyle yapnca azamet sahiplerinden biri olursun. Korkak olma, çünkü

Allah bu konuda O’ndan yardm istemeyi emretmitir. Yardmcn Allah

ise hiçbir eye önem verme. Çünkü hiçbir ey O’na kar koyamaz; O
her eye güç yetirendir. lahi yardm karsnda Hakkn gücüne kar
koyacak bir güç yoktur. Allah yardm isteyen hakknda öyle der: ‘Ku-

luma istedii verilecektir.’ Hadis sahih bir hadistir. Kul ‘ancak sana iba-

det eder ve ancak senden yardm dileriz’ dediinde, Allah ‘bu ayet be-

nimle kulum arasnda taksim edilmitir, kuluma istedii verilecektir’

der. ‘Bizi doru yola ulatr
’404

-ve surenin sonuna kadar olan dua ksm-
dediinde, kulun hidayet talebi de.Allah’n yardm kapsamndadr. Al-

lah ‘Bu da kuluma aittir ve istedii verilecektir’ der. Allah’n verdii ha-

ber dorudur. Binaenaleyh Allah kuluma istedii verilecektir demitir.

Demek ki O’nun kula yardm kaçnlmazdr. Fakat böyle bir ayeti oku-

yann gafil kalmamas gereken bir art vardr: Alim kii bu ayeti oku-

duunda, onu aktarma ve hikâye tarznda okumamaldr. Öyle bir

okuma -bizim vardmz görüe göre ve ondan istenilen amaca göre-

kula fayda vermez. Allah’n ona emretmi olduu, kendisine örettii

üzere, Kurian’ okumas ve bu zikri söylemesidir. Böylece Allah’n iste-

dii ekilde onu söyler. Bu okuma ve söyleme muhtaçlk, zorunluluk ve

rabbinin kendisinden istemesini emrettii hususlarda huzur sahibiyken

yaplr. Öyle bir dua Hakkn istenilene icabet edecei duadr. Kii ayeti

hikâye ve aktarma tarznda okursa, Haktan isteyen ve dua eden biri ola-

rak görülmez; istemediinde ve istei bir hikâye olduunda, Allah öyle

birine icabet etmez. Okuyanlarn çouna hakim hal, hikâye ve anlatm

tarznda okumaktr. Böyle okuyanlarn nezdinde herhangi bir netice

meydana gelmez. Onlar Kur’an’ dilleriyle okuyan, okuduklar ise han-

çerelerini geçmeyenlerdir. Onlarm kalpleri tilavet esnasnda ve okurken

ilgisiz ve botur.

Allah hakknda güçlüklere atlan birisini gördüünde, onun sadk

bir mümin olduunu bilmelisin. Allah'n dini hususunda olduu kadar

dinin dndaki baka ilerde de azimet ve kararllk sahibi olduunu
gördüünde, öyle birinin esas itibariyle güçlü iman sahibi degü, güçlü

nefis sahibi olduunu anlamalsn. Mümin bilhassa Allah'n hakknda

güçlüyken arzu ve heva hakknda zayftr. Sadk mümine heva gücü ge-
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i

lip bir konuda yardm istediinde, o arzusuna yardm etmez. Bunun

nedeni zayfl ve umutsuzluu hakkndaki kesin kanaatidir. Müminin
yardmn göremeyince heva krlr, bu kez organlar hevann kendisine

çarm olduu ii yerine getirmekten kurtulur. man varidi geldiin-

de, onda bir güç ve Allah’n yardmn bulur. Bu yardma hiçbir ey
kar koyamaz. Çünkü ona yardm eden Allah’tr. nsan ‘insan’ olmas

itibaryla korkak yaratlmtr. Mümin ‘mümin’ olmas itibaryla cesur

ve atlgandr. Amr bnu’l-As olduunu zannettiim sahabeden birisi

hakknda böyle bir hadise aktarlmtr. Hz. Peygamber onun Msr’a
vali olacan bildirmiti. O bir ehri muhasara ederken arkadalarna

öyle demi: ‘Beni mancnn içine koyun, sonra onlara doru frlatn.

Onlarn olduu yere ulanca size kalenin kapsm açarm.’ Bunun tehli-

kesi kendisine söylendiinde öyle demi: ‘Hz. Peygamber bana Msr’a
vali olacam söyledi. Oraya vali olmadan ölmeyeceime inanyorum.’

Buradaki cesaret iman gücünden kaynaklanr. Çünkü tabiattaki âdet,

mancna konulup atlan her insann ölmesini gerektirir. Bu itibarla

mümin cesur kiidir. Allah’n isimlerinden birisi de el-Mümin’dir. Bir

hadiste ‘Mümin için mümin birbirini tutan binaya benzer’ denilir. Yara-

tlm mümin yaratan cl-Mümin’den yardm ister, O’nunla güçlenir, ya-

ratlm olmaktan kaynaklanan zayfl kuvvetlenir. Allah onu bir zayf-

lktan yaratm, sonra zayfln ardndan kendisinde kuvvet yaratmtr.

Bizim söylediimiz meselenin iarî yorumudur. Bununla beraber ayetin

tefsiri gençlik kuvveti ve dinçlik anlamna gelir. Bu, kendisine uyar ola-

rak emredilmi iman kuvvetidir, bunu fark etmelisin!

Tavsiye

Allah’tan dolay yoksul olduun kadar sadece Allah’a muhtaç olma-

lsn. Bu durum ‘Allah’m! Senden sana smrm’ hadisine benzer. Al-

lah’tan dolay yoksul olman, sende rububiyet kokularndan birisinin

duyulmamas anlamna gelir. Sende bulunmas gereken mutlak kulluk-

tur. Hakkn mertebesinde de kulluktan bir ey bulunmaz. Böyle bir ey
O’nun adna imkânszdr. Bu itibarla Allah kaytsz anlamda-mutlak

Rab iken sen mudak kul olmalsn. Allah karsnda -varlnla deil-

deerinle bulunman gerekir. Hakkn karsnda varln, üzerinde yara-

tlm olduun dahi suretten kaynaklanan iddia nedeniyle, rububiyet

kokusu tar. Deerin ise öyle deildir. eyhim ve üstadm Ebu’l-Abbas

el-Ureybi (Allah kendisine merhamet etsin) bana böyle tavsiyede bu-
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Ummutu. Senin deerin -iddiayla deil- halinle tasarruf etmeyi gerekti-

rir. Sen de öyle olmalsn. Nefsin sana ‘Allah sebebiyle müstani ol* der-

se, hiç kukusuz, sana efendilii emretmi olur; sen buna karlk ‘Ben

Allah’a muhtacm ve beni muhtaç kld eylere muhtacm’ diye cevap

vermelisin. Allah hamurumda tuzun bulunmasna bile beni muhtaç

klmtr.

Tavsiye

Rbatlarda bulunman gerekir. Rbat müminin hallerinin en üstün-

lerinden birisidir. Ölen herkesin ameli kesilirken nbatta bulunann ame-

li kesilmez; kyamete kadar onun ameli nemalamr, kabir skntlarndan

kurtulur. Bu durum Hz. Peygamber’den gelen bir hadiste belirtilir.

Rbat insann kendisini herhangi bir süre olmakszn veya bildii bir sü-

re belirlemeksizin tutmas vc (bir ie) balamas demektir. Kendisini bir

ie ve duruma balayan kii, ‘murabt (rbat eden)’ diye isimlendirilir.

Rbat bütün hayrlarla ilgilidir, yoksa belirli bir hayrla ilgili deildir.

Her ey Allah’n yoludur. Allah’n yolu, kullarna kendisinde amel et-

melerini emretmi olduu eriattr. Binaenaleyh rbat maaralara çekil-

mekle ilgili olmad kadar sadece cihatla ilgili de deildir. Hz. Pey-

gamber bir namazn ardndan ötekini beklemenin ‘nbaf olduunu bil-

dirmitir. Allah kitabnda müminlere hitap ederken ‘Sabredin, sabrl

davrann, rbat edin, Allah'tan saknn*405
demitir. Bütün bu hususlarda

takva sahibi olun ve Allah’ söz konusu güçlüklere kar sndnz si-

per edinin. Bu husus ‘Sabr ve namazla yardm isteyin*
406

, ‘Allah ile yar-

dm isteyin*
407

, ‘Senden yardm isteriz
’408

ayetlerinde kastedilen Allah’n

yardmdr. Baka bir ayette
‘
Allah’tan saknn, umulur ki kurtulua erer-

siniz
*409

denilir. Yani sabr ve rbat güçlüünden necata erersiniz.

Allah’n peygamberiyle sohbet ederken -ki onunla sohbet kendisin-

den aktarlan hadisleri okuma vaktidir- sabrl davranman gerekir. Bu

esnada konumazdan önce sadaka vermelisin. Öyle yapmak senin için

daha hayrl ve temiz bir itir. Sana emredilen de budur. Çünkü eriatn

emretmi olduu sadakalar pek çoktur. Bu nedenle her bir uzvumuza

günein doduu her gün bir sadaka gerektii bildirildi. Hz. Peygam-

ber her tehlilin sadaka olduunu bildirdii kadar her tekbirin, tespihin,

hamdin veya iyilii emredip kötülükten sakndrmann sadaka olduu-

nu bildirmitir. Hz. Peygamber’in hadisini okumaya niyetlendiinde,

kendi halini incelemelisin. Hz. Peygamber’in hadislerini okumak, bütün
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müslümanlar için peygamberle konumadan kalan ksmdr. Bu esnada

verebilecek olduun sadakay hadis okumazdan önce takdim etmen ge-

rekir. Allah bu sadaka türleri hakknda sana genilik tanm, sadaka tür-

lerini bildirdikten sonra ihmal edersen senin için geride mazeret brak-

mamtr. Binaenaleyh sen de halinin gerektirdii üzere, Hz. Peygam-

ber ile konumann öncesinde hangi türde olursa olsun bir sadaka ver-

meli, ardndan Hz. Peygamber’in hadisini okumaya balamalsn.

Kyamette ruh sahibi hayvanlar resmeden ressamlarla beraber

haredilmekten kendini sakn. Bir cal hayvann suretini yaptnda,
dünyada fark etmeyecein ekilde* Allah katndan gelen ruhu ona tâbi

olur. Ahirettc Allah sizin için ressam cehenneme koyar, onun nefsine

cehennem ateinde azap eder. Çünkü yaratma Allah’a mahsus ilerden-

dir; her kim bu konuda Allah ile didiirse, ‘yaratm’ olduu eye kar-

lk Allah kendisine azap eder. Yaratma -ona deil- Allah’a mahsustur.

Bu durum Allah’n izniyle olmadnda böyledir. Hâlbuki Hz. sa Al-

lah’n izniyle topraktan ku yaratm, Allah’n izniyle ona ruh üflemitir.

Allah bu esnada resim yapana izin verseydi, hiç kukusuz, yapm oldu-

u i bir itaat eylemi olurdu. Bilmelisin ki her nefs kazand karln-
da rehindir.

Tavsiye

Kbleye yönden bir insan günah nedeniyle tekfir etme! Bir riva-

yette insan kardeine ‘kâfir’ dediinde, bu hükmün onlardan birisine

dönecei bildirilmitir. O kii kâfir ise söz kendisine, aks halde söyle-

yene döner; sözün söyleyene dönmesinin anlam, onun kâfir olmasdr.

Çünkü müslüman olduu halde bir müslümam tekfir eden kii kâfirdir.

Allah öyle der:
‘

Onlara insanlarn iman ettii gibi iman edin denildiinde,

beyinsizler gibi iman m edelim derler*10
Allah böyle insanlar hakknda

‘Dikkat edin! Onlar beyinsizdir
>4n

demitir. Ayette geçen ‘sefih’ zayf gö-

rülü kii demektir. Onlar müminlerin sadece zayf görülü ve zayf

akll olmalar nedeniyle iman ettiklerini iddia etmilerdir. Bunun üzeri-

ne söyledikleri söz kendilerine dönmütür: ‘Dikkat edin! Beyinsiz olan

onlardr.’ Yani görüleri zayf olanlar onlardr. Bu zayf görülülük, on-

larn iman etmelerine perde tekil etmitir.
‘

Fakat onlar bilmez*12

Kötü söz söylemekten kendini korumalsn. Kötü söz kötü bir nite-

lii mümin kardeine nispet etmendir. Bu nitelik onda olsa bile, ne ya-

rmdan, ne arkasndan ona izafe etmemen gerekir. Yüzüne kar kötü
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nitelii söylediinde, hiç kukusuz, onu mahcup edersin. Allah’n o ni-

telikten mümin kardeini kurtarp seni onunla imtihan etmesinden

emin olamazsn. Bir rivayette öyle denilir: ‘Kardeinin kötülüünü iz-

har etme, Allah onu kötülükten kurtarr, seni imtihan eder.’ Kötü nite-

lii müminin huzurunda söylemediinde ise gybet olur. Allah gybeti

yasaklamtr. Çünkü -kendisi bunu kabul etse bile- mümini üzecek bir

eyi gyabnda söylediinde, gybetini yapmsmdr. Buna mukabil ken-

disinde bulunmayan çirkin bir vasf ona nispet edersen iftira etmi olur-

sun. Hasm rzasyla affedilmenin dnda, mutlaka diktiin aacn
meyvesini devirirsin. Mümin kardeine nispet edip onda bulunmayan

özelliin vebali de sana döner. Mümini aldatmak da öyledir. Allah’

kandrdm zannedenlerden olma. Böyle bir eye inandnda, O’nu

bilmeyenlerden olursun. Çünkü Hakka kar hile yaptn zannedersin.

Hâlbuki ayette öyle denilir:
*
Allah onlarn yaptklarnn çounu bilmez

zannederler, bu sizin Rabbiniz hakkndaki zannnzdr, böylece hüsrana

dütünüz.'
413

Bir mümini kandnrsan, gerçekte kendini kandrm olursun. Nite-

kim Allah öyle der:
‘
Onlar Allah’ ve müminleri kandrrlar, gerçekte sa-

dece kendilerini kandrrlar, farknda deillerdir.’
414

Yani kandklarnn

farknda deillerdir. Baka bir ayette ‘Bâtla iman edenler*
415

denilir. Aye-

tin devamnda ‘
Bâtla iman eden, Allah’ inkâr edenler hüsrana urayan-

lard r’
416

denilir. Allah onlar bâtla iman etmekle nitelemitir. Niyetler-

le ilgili bir hadiste Hz. Peygamber ‘Bize bulut yamur yadrd diyenler

Allah’ inkâr etmi, yldzlara inanmtr’ demitir. Bu da ‘Onlar kendile-

rini kandrrlar*
17

ayetinin kapsamna dahildir. Onlar müminleri kand-

rrken kendilerini kandrm olurlar. Buna mukabil Allah’ kandrrken

de Allah bu kandrma fiilleriyle onlar kandrm olur. Baka bir ifadeyle

onlar, Allah’ kandrdklarna inanm olduklar için, Allah onlarla alay

eder, onlar kandrr. Bilgisizlikten kendini koru! Bilgisizlik insanda bu-

lunabilecek en çirkin özelliktir. Dostum! Bir ein olduunda ona tavsi-

yede bulun, onu terk etme. Ayn ey kz kardein,, kzn veya hükmün

altnda bulunan kadnlar için geçerlidir. Sözünü dinleyeceini bildiin

bütün kadnlara -her kim olursa olsun- evden dar çktklarnda koku-

su duyulan bir koku sürmemeleri hususunda nasihatte bulun. Hz. Pey-

gamberin öyle dedii rivayet edilir: ‘Güzel koku sürünmüken bir top-

lulukla karlaan vc topluluun kokusunu hissettii kadn, zina etmi

saylr.’ Bu hususta daha özel bir hadis daha zikredilmitir: ‘Üzerine ko-
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ku isabet eden bir kadn bizimle yats namazna katlmasn’ denilmitir.

Bunun sebebi gecenin afetlerinin çok ve karanln perde olmasdr.

Mescit yolunda bir erkee güzel koku isabet ettiinde, Allah’tan kork-

mad takdirde, neyle karlaacan bilemez. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber kadnlar yats namazna katlmaktan engellemitir. Ksaca ka-

dnn güzel bir koku sürünerek gece veya gündüz evden darya çkma-

s uygun deildir.

Allah ehliyle alay etmekten vc onlar küçük görmekten saknmal-

sn. Onlarla alay Allah’n diniyle alay etmektir. Onlar güldürü konusu

da edinmemeksin. Öyle bir davrann vebali kyamette sana döner. Al-

lah yaptna karlk kyamet günü seninle alay eder, seni küçümser.

O’nun seninle alay etmesi, burada, yani dünya hayatnda karlatn
bir mümine kar olan davrann sana göstermesinden ibarettir. Onun-

la karlanca kendisine öyle dersin: ‘Ben seninle beraberim.’ Bu sözün

onunla alay ve istihza etmek amac tar. Kyamet günü olduunda Al-

lah, dünya hayatnda müminlere yöneldiin ölçüde cezan ve karln
verir. Bu konuda müderris-fakihlerden bir grup gördük. Onlar Allah’a

yönelip O’ndan kendilerine gelen ilhamlar kalpleriyle haber veren Allah

ehliyle alay ederlerdi. Bu özellie sahip birisine' oradaki nimetleri gör-

sün diye cennete götürülmesi emredilir. Onlar da, Allah ehli kendileriy-

le alay edilirken mutlu ve sevinçli olduu gibi, cennete gitmekle mutlu

ve memnun bir halde kendilerine izhar ettikleri davranlarnda dürüst

vc hakl olduklarn zannederler. Allah amellerinin karln verip de

cennet hayrlaryla onlara genilediinde, Allah oradan uzaklatrlp ce-

henneme götürülmelerini emreder. Bu emirle melekler onlar atee gö-

türür. te bu Allah’n onlarla alay etmesidir. Nitekim o münafklar da

ailelerine dönünce {beraber olduklar müminler hakknda) öyle derleri

‘Biz sadece onlarla alay ediyoruz.’
41* Baka bir ayette

cOnunla alay eder

-

ler*
19

denilirken baka bir ayette
‘
Bugün iman edenler kâfirlere gülecek-

tir’
420

denilir. Hâlbuki onlar dünyada iman etmi olduklar için mümin-

lere gülüyorlard. Baz müminler dünya hayatnda Allah ehline güler,

özellikle fakihler bunu yapar. Onlar, sradan insanlar doru yol üzerin-

de Allah’n içlerine ve bâtnlarna ilham etmi olduu ihsanlan dile ge-

tirdiklerini gördüklerinde, onlara güler, sözlerini kabul eder görünürler;

hâlbuki içlerinde bunun tersi bir kanaat vardr.

Kardeim! Allah ehlinden olmasan bile, onlarn hallerini kendilerir

ne havale etmelisin. Allah ehlinin O’nun dininin inkâr veya akln ve



Otuz Altnc Sifir 279

naklin getirdii sahih bilginin reddettii bir görü görmemisindir. ‘On-

lara kar suç ileyenler iman edenlere gülerler, onlarla karlatklarnda

ka göz iareti yaparlar.*
21 Yemin olsun ki, ben, Allah ehlinin devrimiz-

deki fakihicri böyle gördüm. Onlar ka göz hareketleriyle Allah ehliyle

alay eder, onlara güler, görünüte sözlerini kabul ettiklerini izhar eder-

lerken gerçekte bunun tersine hareket ederler. Böyle bir tavrdan kendi-

ni koruman, bu vasftaki insanlarla arkadalktan uzak durman lazmdr;

aksi halde tabiat seni kendine çeker. Kyamette onlarn hüsranlar ne

kadar da büyüktür! Onlar
*

Hidayet karlnda dalaleti, mafiret karl-

nda azab alan kimselerdir’
422

;
baka bir ayette ‘Ahim karlnda dün-

yay satn almlardr*13
;
baka bir ayette

‘
Ticaretleri fayda vermemi,

doru yolu bulamamlardr*14
denilir.

Tavsiye

Kardeim! nsanlarn kötülerinden olmaktan kendini muhafaza ey-

le. Böyle yaparsan insanlar senin dilinden çekinir. En kötü insanlar dil-

lerinden korkulan ve çekinilen kimselerdir. Bu hususta kendini en iyi

kendin bilirsin. Bir adam Hz. Peygamberi doru geliyormu, Hz.

Peygamber, o kendisine ulamazdan önce adamn yöneldiini görerek

öyle demi: ‘Airetin olu ne kötüdür.’ Yanma vardnda ise yüzünde

tebessüm görmü, ona gülümsemi. Adam ayrldnda Hz. Aie öyle

demi: ‘Ey Allah’n peygamberi! Sen adam hakknda söyleyeceini söy-

ledin, sonra yüzüne kar tebessüm ettin.’ Hz. Peygamber öyle demi:

‘Ey Aie! En kötü insan errinden emin olmak üzere insanlarn kendisi-

ne ikramda bulunduu kiidir.’ Bu nitelikte olmaktan kendini koruma-

lsn, yoksa Hz. Peygamber’in ahitliiyle insanlarn en kötülerinden

olursun.

Ein ile aranzda -onun srrnn ortaya çkabilecei- bir durum

olursa, o srr izhar etmemen gerekir; einle arandaki srr izhar Allah

katnda büyük günahlardan biridir. Hz. Peygamber’in öyle söyledii

aktarlmtr: ‘Allah katnda kyamette en kötü insan einin srrn izhar

edendir.’ O davran büyük günahlardandr. Bir insann annesine veya

babasna sövme sakn! O da senin anne ve babana söver. Hâlbuki anne

ve babann hakkn korumak senin görevindir. Bir mürikle oturup

kalktnd Allah karsnda onun ilah edindii puta sövmemen veya

sahabe hakknda ar söz söyleyen Rafzî’yle oturup kalktnda onunla

tartmaktan ve onun hakknda söz söyleyeceini bildiin sahabeden bi-
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risini onun yannda zikretmekten sakn. Söz konusu sahabe oturduun
kiinin hakknda övücü söz söyleyecei kimselerden biri olabilir. Rafzî,

(sevdii sahabeyi övmede) gösterdii sebatla baka bir sahabe hakknda
kötü söz söylemeye balayabilir. Sen ise sahabeyi kendisine hatrlatarak,

bu konuda kötü söz söylemesine vesile olmu saylrsn. Allah öyle bu-

yurur:
‘
Allah’n dnda puta tapanlarn taptklarna sövmeyin, onlar da za-

limce Allah’a söverler .*
425

Hz. Peygamber bir adamn kendisine ve ebe-

veynine kötü söz söylemeyi yasaklamtr. Bunuj üzerine ‘Ey Allah’n

Peygamberi! Bir adam anne babasna nasl söver ki?’ diye sorulunca,

öyle demi: ‘Baka birinin babasna söver, onun da babasna sövülür,

annesine söver o kii de onun annesine söver.’ Büyük günahlardan biri-

si de kiinin na-hak yere Müslüman birinin rz hakknda ileri geri ko-

numasdr. Hz. Peygamber’den sabit olan bir hadis bunu beyan eder.

Sabah ve yats namazlarnda cemaatte bulunmalsn. Yats namazn
cemaade klan, adeta, gecenin yarsn ibadede geçirmi demek iken sa-

bah namazn ccmaade klan da bütün geceyi ibadede geçirmi gibidir.

Allah’n kullarna ayrm gözetmeksizin efkat göstermelisin. Hatta bü-

tün canllara da efkat göstermen gerekir; çünkü her ‘ya cier5

(canl)

sahibi için Allah katnda bir ecri vardr.

Tavsiye

Kendi bakn ve deerlendirmeni Allah’n yaratklar hakkndaki

bilgisine tercih etme ve üstün tutma! Allah (diledii kiiyi) Müslüman-

larn ilerini deruhte etmesi üzere görevlendirir ve yönetici yapar. Bu
itibarla yöneticiler ve valiler zalim bile olsalar, Allah’n onlarda bilmedi-

in bir srr vardr. Allah’n onlar vastasyla uzaklatrd kötülükler ve

onlar vastasyla meydana gelen hayr ve maslahadar, zalim olduklarnda

bile, zulümlerinden daha çoktur. Buna ramen insanlar genellikle kendi

baklarn, Allah’n yaratklarndaki fiiline tercih eder ve üstün tutarlar.

eytan onlara gelir, haksz eletirilerini idarecilerine yöneltmelerini sa-

layarak onlar görevlendirenin Allah olmas nedeniyle doruyla aralar-

na perde çeker ve Hz. Peygamber’in u buyruunu kendilerine unuttu-

rur: ‘Bir el itaatten ayrlr ve emre ve ehline kar koyarsa, eytan o ce-

maate girer.’ eytann oraya girmesi, bu ve benzeri hadisleri tevil etmek

demektir. Ayn zamanda eytan onlara u hadisi de unutturur. Hz.

Peygamber öyle der: ‘Yöneticiler zulmederse sizin lehinize ve onlarn

aleyhinedir; adil davranrlarsa sizin ve onlarn lehinedir.’ Allah Kur’an
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ie saptrmad kimseyi sultan vastasyla saptrabilir. Bu meseleyi açk-

lamak sadedinde sadece Hz. Âdem’in halifelii hakknda meleklerin Al-

lah’a itiraz bulunsayd, yeterli olurdu. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber

zekâtn tamlnn bir tezahürünü de sadaka toplaycnn -hakszlk etse

bile- senden raz olarak geriye dönmü olmas olarak zikretmitir. Kas-

tedilen zekât toplayan kiidir. Bu kap insanlarn habersiz kald ve ne-

fislerinin yüzüne kapam olduklar bir kapdr. Bir hususta düüncesi

olan herkesin bir nasibi vardr, fakat Allah’n katinda neyin bulunduu-

nu bilemez. Bu konuda Allah’tan gelen pek çok delil gördük. Birini k-

narken, Allah'n knad ekilde nitelii knaman lazmdr, yoksa ken-

dine kar ihlasl davranrsan o nitelikle niteleneni knama! Birini över-

ken hem sfat ve hem onunla nitelenen kimseyi övmelisin; zira Allah

seni bu nedenle över.

Tavsiye

Salih bir rüyada bana bir hususta tavsiyede bulunuldu. Tavsiyeyi -

herhangi bir vasta olmakszn- dorudan Allah’n kelamndan duydum.

O kelam duyduum yer, bir avuç miktar bir yerde, kendisinde Allah’n

Hz. Musa’yla konumu olduu mübarek bir yerdir. Kelamn bir keyfi-

yeti olmad gibi yaratlmlarn sözüne de benzemiyordu. Kelamn

kendisi dinleyicinin anlayyla aynyd. Anladklarmdan bir tanesi uy-

du: ‘Sen vahyin olgun göü ve yeri (arz), sükûnet da olmalsn. Ha-

reket ettiinde canllar gibi hareket etmelisin.’ Ardndan içimde bir ma-

na olutu ve u dizeleri okudum:

içime yerletirdiini yerletirdin

Bana yaptklarn söyledin

.
Bilirsin ki benim varlmda

Sen ne koymusan ovar

Benden gördüün her fiil

Seninyaptn fiildir

Tavsiye

Hayr söyleyip bir hayra vesile olduunda, onu ilk yapan sen olma-

lsn. O hayrn ilk muhatab da kendini kabul etmelisin. Bu itibarla

kendine kar samimi ve ihlasl davranmalsn. Böyle davranmak senin

halini pekitirir. Yaratlmlarn gözü, sözünden daha çok, insann fiili-
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ne yönelir. nsann fiiline uymak ve onu rehber edinmek, sözünü reh-

ber edinmekten müessirdir. Bu konuda air öyle demi:

Söz fiil karsnda tartlsa

Fiil ar gelir, söz hafif kalr

Klavuz edinilen kimselerden olmaya çal! Böyle olunca veraset

yoluyla peygamberlere katlrsn. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bir kiinin

senin vesilenle hidayete ermesi, günein üzerinde doduu her eyden

senin için daha hayrldr. 5

(Sözüyle yapt arasmda çeliki bulunan)

buu nitelikteki birisinin akimn noksanl hakknda Allah öyle der:
*n-

sanlara iyilii emreder, kendinizi unutursunuz, hâlbuki siz kitab okuyorsu-

nuz, akllanmaz msnz?3426 nan Kur’an’ okur ve ondan herhangi bir

eye uymazsa, Hz. Peygamber’in ahitliiyle en kötü kiilerden birisidir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Bir adam Kur’an okur ve Kur5

an ona lanet

eder, o da okurken kendisine lanet eder.
5

Kur’an okuyan
‘

Dikkat edin Al-

lah’n laneti zalimlerin üzerinedir
5427

diye ayeti okur. Hâlbuki bizzat

okuyan kii zalimdir veya
‘
Allah’n laneti yalanclarn üzerinedir

5428
ayeti-

ni okurken de yalanc olan kendine lanet eder. Demek ki Kur’an- Ke-

rim onu lanetlerken o da okurken kendisini lanetler. Bir sfatn knand-

bir ayete gelir, hâlbuki kendisi o sfata sahiptir ve ondan uzak kala-

maz. Bir ayete gelir ve o ayette yapmad ve nitelenmedii bir sfat

övülür. Binaenaleyh Kur’an onun -lehine deil- aleyhine delildir. Hz.

Peygamber sahih bir hadiste öyle der: ‘Kur’an lehinde veya aleyhinde

bir delildir. Her insan sabahlarken kendini ya azat eder veya köle klar.
5

Kardeim! Sebepleri terk etmi bir halde Allah karsnda oturuyorken,

kendini istekten korumalsn ve kimseden bir ey istememelisin. Gü-

nümüzdeki zembil sahibi (dilencilere) uymaman lazmdr! Onlar him-

metleri düük, Allah katnda deersiz, Allah’a kar en çok yalan söyle-

yenlerdir; ya sadk bir inancn veya izzetini muhafaza edecein bir

meslein olmaldr. Öyle yapmak Allah katnda senin için daha deerli-

dir. Hz. Peygamber’in öyle söyledii aktarlmtr: ‘Herhangi birinizin

ipini alp srtnda odun toplamas dilencilik etmesinden iyidir.’ Bir ha-

diste ise ona verilir ya da mahrum braklr denilir.

Tavsiye

Misafire ikram etmen gerekir. Hz. Peygamber’in öyle söyledii

aktarlr: ‘Allah’a vc ahiret gününe iman eden kii, misafire ikram etme-

lidir.’ Misafir yerlqtiinde, onun misafirlik hakk üç gündür. Fazlas
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sadakaya girer. Gelip gidecekse, bir gün ve gece misafirdir. eyhimiz

Ebu Medyen’in bu konuda güzel bir hikâyesi vardr: eyh insanlarn r-

zk vesilesi edindii sebepleri terk bone fikrindeydi ve bu konuda sa-

lam inanc vard. nsanlar kendi makamna ve daha önemli olanla ilgi-

lenmeye davet ederdi. Bu konuda kendisine bir eyler söylendiinde,

yani sebepleri terk etmek, kazana yemek ve bu davrann çalmadan

yemekten daha üstün olduu söylendiinde öyle demi: ‘Bilmiyor mu-

sunuz ki, bir kavme misafir olduunda, misafirin hakkn üç gün gö-

zetmeleri onlarn vazifeleridir. Misafir oraya yerleince, böyle davran-

malar gerekir.’ Etrafndaki insanlar ‘evet
1

diye cevap verince öyle de-

mi: ‘Bu üç gün içerisinde misafir kazancndan yerse, bu davran misa-

firleri olduu kavim adna bir ar ve utanç saylmaz m?’ Onlar da ‘evet’

diye cevap verince, öyle demi: ‘Allah ehli yaratlmlardan uzaklap

O’nun katnda misafir olmu kimselerdir. Onlar üç gün Allah’a misafir

olarak kalrlar. Rabbinin katndaki bir gün, sizin saydklarnzdan bin

senedir. Biz O’nun günleri ölçüünce kendimizi misafir kabul ederiz.

Allah’n günlerinden üç gün kemale erdiinde ve herhangi bir i yapp

kendi emeimizi yemezsek, bu esnada knanabiliriz ve bize kar böyle

bir delü söylenebilir.’ Kardeim! eyhin baknn ne kadar düzgün ve

Sürmede ne kadar uygun olduunu görmelisin. Allah onun kalbini nur-

landrmtr. Misafirlik hakk vaciptir ve iman ubelerinden birisidir.

Daha dorusu misafire ikram etmek, imann ubesidir. Ayn ekilde

doru söylemek veya kötülük söylemeyecek ekilde susmak da imann

parçasdr. Allah öyle der: ‘Onlarn sözlerinin çounda hayr yoktur, sa-

daka vermek, iyilik yapmak veya insanlarn arasn bulmak dndad
429 Bu

husus insanlarla konumak ve sohbet etmekle ilgilidir. Allah'n zikri en

üstün ve faziletli söz iken tilavet en üstün zikirdir.
/

mann bir parças da içki meclislerinden uzaklamaktr. Hz. Pey-

gamberin öyle söyledii aktarlr: ‘Allah’a ve ahiret gününe iman eden

etrafnda arabn döndürüldüü bir sofrada oturmasn. Meru bir i

yaptnda, onu Allah’ görür gibi yapman lazmdr. Çünkü amelini Al-

lah’ görür gibi yapan, maksuduna erer. Ameli Allah’ görür gibi yap-

mak O’nun emrettii ekilde yapman, amelini yaparken onda Allah’

görmek demektir. Hz. Peygamber ihsan söylediimiz üzere tefsir*

ederken bir rivayette öyle demitir; ‘Ilsa görür gibi Allal’a ibadet

etmendir.’ Cumaya gitmeye niyetlenince Cuma namaz için gusül ab-

desti almalsn. Gusül bilhassa Cuma günü için bile gerekli olsa dahi.
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namazdan önce alnmas üstündür. Bu konuda alimler arasnda görü

ayrl yoktur. Bu kitabn abdest bahsinde söylendii üzere, abdest

alnca Cuma namazna doru gitmelisin. Vakar ile ve arbal bir e-

kilde yürüyüp arada boluk görmediin sürece iki kiinin arama gir-

memen gerekir. Bu durumda hatibe yaklar ve sözlerini sessizce dinler-

sin. Talarla oynama! Talara dokunmak bo ile ilgilenmektir. mam
konuurken yannda konuana ‘sus

5 deme! Bu da bo ve anlamsz bir i-

tir. Kalbini gelecek olan zikir için boalt ve hazrla. Mümin öütten ve

zikirden faydalanr. En güzel elbiseni giy, yannda varsa güzel koku sü-

rün ve gücün yertigi cilçiide erken vakirte camiye git.

Bu konuda görü ayrlndan kurtulmak istersen, günün ilk vak-

tinde cumaya gidebilirsin. Bu durumda bir deve kesmi gibi sevap ka-

zananlardan olur, olabildiince imama yaknlam olursun. Ailen oldu-

unda, senin gibi, Cuma günü onlarn da ykanmalarn iste! Cünüp

olduunda, iki kez gusül abdesti almalsn. Birincisi cünüplük ve dieri

Cuma sebebiyle alacan gusül abdestidir. Böyle yapmak daha iyidir.

ki kere almazsan, sadece cenaberlik nedeniyle gusül almalsn. Umulur

ki Allah, bu davrannla Cuma guslünün sevabn da sana verir. Abdest

üzerinde abdest alman gerekir. Abdest üzerine abdest nur üzerine nur-

dur. Bu konuda Marib-Bat Afrika ehirlerinde bir grup eyhle kar-

lamtm. Onlar her namazda abdestli olsalar bile tekrar abdest alyor-

lard. Her namaz için teyemmüme gelirsek, onun vacip olduu hakkn-

daki delil, abdestle kyasla daha güçlüdür. Benim görüüm de budur.

Çünkü Kufan- Kerim’deki ifade bunu gösterir. Hz. Peygamber bir

abdestle iki farz ve daha fazlasnn klmabileceine hükmetmemi olsay-

d, hiç kukusuz, Kur’an- Kerim’in hükmü her namaz için yeniden ab-

dest almay gerektirirdi. Ksaca abdest üzerine abdest almak daha iyidir

ve bu konuda bir görü ayrl yoktur. Bize göre abdest bizatihi müs-

takil bir ibadet olduu kadar ayn zamanda baka bir ibadetin shhat

artdr. Baka bir ibadetin shhat art olmas, abdesti bizatihi irade edi-

len müstakil ibadet olmaktan çkartmaz. Sabah namaz klan birine ezi-

yetten kendini muhafaza etmelisin. Sabah namaz klan, Allah'n zim-

metindedir. Zimmetinde tuttuu kii hakknda Allah’a saygszlk yap-

mamak gerekir, insanlar kendisinden habersiz iken, yaratlmlarla ili-

kisinde böyle dikkadi birini görmedim. Hz. Pcygambcr’in öyle dedii

rivayet edilir: ‘Sabah namazn klan Allah'n zimmetindedir.' Allah'n

zimmeti hakkndaki herhangi bir hususta sana tâbi olmasndan kendini
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koru! Her gün namazda on iki rekât kl. Bu konuda Hz. Peygam-

berden gelen tevikler vardr. kindi namazn dikkadc kl; ikindi na-

mazn terk edenin ameli boa çkar.

Mescitte otururken veya bulunduun herhangi bir yerde oturur-

ken, abdestli olarak namaz vaktinin giriini bekleyerek otur! Oturduun

yeri mescit edinmelisin. Bütün yeryüzü nas ile belirtildii üzere mescit

klnmtr. Bununla beraber örfte mescit diye tannan yer daha üstün-

dür. Mescide giden veya bunu için yola çkana Allah -her yola çk
için- cennette bir kök hazrlar. Hz. Peygamberin sahih bir rivayette

öyle dedii aktarlr: ‘Evinde abdest alp Allah’n bir evine doru yürü-

yen ve orada farz namaz klann giderken ve gelirkenki her adm kendi-

sinden bir hatay düürürken, dieri onu bir derece yükseltir.’ Gaflet

halini ortadan kaldracak eküde, gece ibadeti yapman gerekir. En az

on ayet okuyacak ekilde ibadettir. On ayet okuduunda artk gafiller-

den saylmazsn. Hz. Peygamber Allah’tan böyle aktarmtr.

Her gece ibadete kalkarak, söylediim kadar bile olsa, bütün sün-

nederi yerine getirmeye çal! Hiçbir gece duay ihmal etme. Dua eder-

ken Allah’tan balanma, din, dünya ve ahiret ilerinde afiyet istemeli-

sin, Bir sene dahilinde Kâdir gecesine ne zaman tesadüf edeceini bile-

mezsin. Kadir gecesini Ramazan aynn dnda pek çok kez gördüm.

Bu itibarla Kadir gecesi senenin içerisinde dönerken en çok Rama-

zan’da ve bilhassa ayn tek gecelerinde bulunur; bununla beraber bazen

çift gecelerde de bulunur. Kadir gecesini aym on sekizinci gecesinde

gördüm, Ramazan’n onuncu gecesinde de bana gösterildi. Gece iba-

dederini yaparken on ayete ilavede bulunursan, ilave ettiin kadar gaf-

letten uzaklam saylrsn. Yüze çkardnda ise zikredenlerden saylr-

sn; bin ayete çkardnda, mufcsü denilenlerden biri olursun.

Her senenin evval aymda oruç tutmalsn. evval’in ikinci günün-

den balayarak ay bitene kadar takip eden günlerde tutabilirsin. Böyle

yapmakla görü ayrlklarndan uzaklam olursun. Ramazan ayn has-

talk veya yolculukla geçirirsen, müteakip ay içerisinde kaza etmen ge-

rekir. Orucu pe pee bozduun gibi kaza ederken de pe pee kaza et-

melisin. Böyle yapmca görü ayrlklarndan kurtulmu olursun. Çünkü

Ramazan ay oruçta müteakip günlerden oluur. Orucunu bozmuken
bile, bir oruçluyla iftar veya bir oruçluya iftar verme imkân bulursan,

bunu yapmalsn. Böyle yaptnda onun ecrinin bir benzeri sana verilir.

Mekke’de bulunduunda çok tavaf etmeksin. Her yedi tavaf bir köle
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azad sevabna müsavidir. Gücün yettii ölçüde azat et ki, fakirlik ecriy-

le birlikte zenginlerin derecesine katlabilesin. Allah yolunda ok atmaya

çal; atcl bir kez örenirsen, unutmaman gerekir. Örendikten

sonra ok atmay unutmak, Allah katnda büyük günahlardandr.

Kur’an’dan bir ayet ezberleyip onu ezberinden unutan veya onunla

ameli terk eden kii, kyamet günü kimsenin görmeyecei bir azapla

karlar. Çünkü unutmu olduu Kur’an’n bir benzeri ve dengi yok-

tur. Bir hurmayla bile olsa, imkânn ölçüünce mücahitleri savaa hazr-

lamalsn. Savaa gitmeyip geride kaldnda, mücahiderin ailelerine

yardmc olmalsn. Bu durumda ailenle beraberken bile onlarla birlikte

savayor diye yazlrsn. Savaa katlmadnda savaa katlmaya niyet

ermelisin. Savaa katlmaz ve böyle bir niyet de tamazsan, münafklk

ubelerinden birisinde bulunmu saylrsn.

Malnn fazlasn (mal) olmayana ver! Söylediimiz yemek, içmek,

elbise veya binek deildir. Din ilimlerini örenmelisin. lme göre amel

edersen, bilerek amel etmi olursun. nsanlardan birisine o ilmi öretti-

inde, bu öretme de hayr ilerinden birisi olur ve onu yerine getirmi

saylrsn. Bildiin hususlarda Allah’tan ve Allah katnda hayr dilemeli-

sin. Allah sana istediini verirse, ne ala! Yoksa sana istediin eyin ecri-

ni ve sevabn verir. Hz. Pcygamber’den bir rivayet söylediimizi peki-

tirir, öyle demitir: ‘Dürüst bir ekilde ehitlik isteyeni Allah yatanda

ölse bile ehider menziline ulatrr.’ Güvendiin herkese kar iyilik

yapmalsn. Gücün ölçüünce onlar hayra çar! Sen ancak ehli isen

hayra çarabilirsin. Bu konuda sana icabet eden kii, icabet etmesi öl-

çüünce ecrinin benzerini aldn kiidir. Hz. Peygamber’in öyle söyle-

dii sabittir: ‘slam’da iyi bir âdet çkaran kii âdetin sevabn ve daha

sonra onu yapanlarn sevabn kazanr.’ Bu konuda onlarn ücretlerin-

den bir ey eksilmez. Ebu Medyen’den aktarldna göre, yemek yedik-

ten sonra arkadalar için iki rekât namaz klmay âdet edinmitir. Birin-

cide Kurey suresini, kincide ise ihdas suresini okumu, arkadalar ara-

snda bu sünnet ve âdet devam edegelmitir. Hayra vesile olann onu

yapan gibi sevap ald sabittir. Sla-i rahim yapman ve Allah ile aran-

daki nesebi muhafaza etmen lazmdr. O da rahimlerden birisidir. Zor-

da kalan kolayla yönlendirmen lazmdr. Allah öyle der: ‘Güçlük

olunca onu kolayla yönlendir .’
430

Birisinin skntsn ve güçlüünü kal-

drdnda, en büyük sevab kazanrsn. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kim

zorda kalana bakar veya onun yükünü alrsa, Allah onu gölgesinde göl-
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gelendirir. Kyamet günü Allah kullarn balayanlar balar.’ Hz.

Peygamber’in öyle dedii aktarlr: ‘Allah’tan kyamet günü kendisini

güçlüklerden kurtarmasn isteyen kii, zorda kalana yardm etsin veya

onun yükünü alsn.’

Bilmelisin ki, iyiliin seni mutlu etmesi ile yaptn kötülüün seni

üzmesi imanm parçasdr. Kibirden, kirden ve nefretten uzaklaman la-

zmdr. Allah sana kardeinin aybn gösterdiinde, onu örtmelisin.

Böyle bir davran bir ölüyü diriltmek sevabna denktir. Bu hususta Hz.

Peygamber’den gelen rivayet vardr; sevabn miktar kyasla anlala-

maz. nsanlarn ihtiyaçlarn karlamak üzere çalmalsn. Ru hususta

insanlar tevik eden bir grup görmütük ki o da en faziletli ameller-

dendir. Zorda kalan insann güçlüünü gidermelisin. Gizlenmek isteye-

cei hor ve hakir bir durumda gördüün müslüman örtüp gizlemen la-

zmdr ve halini aça çkartmamalsn. Müslüman kardeinin skntsn
azaltp onun elinden tutmalsn. Bütün bunlar, tevik edilmi, dince

emredilmi ve müstehab saylm davranlar olduu kadar ayn zaman-

da güzel ahlakn parçasdrlar. Dünyaya kar zahit olman ve kaba-saba

elbiseler giymen lazmdr. Bir rivayette gücü varken güzel elbise giyme-

yene Allah kerem elbisesi giydirir denilir ki hadis sabittir. Gereini

yapma gücü varken öfkesini tutanlardan ol. Allah insanlar balayan
ve öfkesini tutanlar över. Hz. Peygamber öyle der: ‘Yerine getirme

imkân varken öfkesini tutann Allah bâtnm iman ve eman ile doldu-

rur.’ Bu itibarla öfkeyi tutmak imann parçasdr. Gücün ve imkânn

yettii ölçüde zarardan korunmak isteyen mümin kardeini himaye et-

melisin. Sana bir zarar ulatuda, onu sadece Allah’a snarak ken-

dinden uzaklatr, bakasndan o zarar kaldrmasm isteme! Sebeplere

bavursan bile, sebepleri görmen nedeniyle Allah gözünün önünden

gitmesin. Çünkü Allah’n her sebepte bir vechi ve yüzü vardr; ite se-

bepte müahede ettiin, o vech olsun!

Bilmelisin ki, her peygamber ümmetini Deccal ile uyarmtr. Hz.

Peygamber -bize Deccal’den Allah’a snmamz öretmek üzere- Dec-

cal fitnesinden Allah’a snrd. Bu snmada iki yorum vardr: Birin-

cisi Deccal’in fitnesinden Allah’a snmaktr. Bu sayede insan iddiasn-

da onu dorulamam, ondan korunmu olur. Allah’n kendisini koru-

masn isteyen, Kehf suresinin bandan on ayeti ezberlemelidir. Ayetler

Deccal fitnesinden ezberleyeni korur ve saknr. Dieri de Deccal’dek

iddiann kendisinde bulunmasndan korunmak maksad tar. Deccal’de
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bulunan öyle bir iddia sende de bulunursa, sen de nefsini onun daver

ettii ekilde davet edersin. Bu itibarla insan, her hayra ve erre kabili-

yetlidir. Baka bir ifadeyle insan ‘insan’ olmas bakmndan hayr ve er-

re kabiliyedidir. Gücün ölçüünce Allah’n Hz. Peygamber’e vesile ma-

kamn ihsan etmesi için dua et. Çünkü Hz. Peygamber bunu bizden

talep etmiken mümin de bu meyanda kendisine dönecek hayrlarla be-

raber Hz Peygamber’e dua eden kiidir. Bu hayrlarn en sradan, k-

yamette zorda kalm bir ekilde talep ettii efaattir. Bir hayr meydana

getirmek üzere gayret eden birini görünce, gücün ölçüünce kendisine

yardm etmelisin. Senden yardm isteyenden yardm esirgeme! Yapt
suçun üzerinde olacak ekilde, kölene dayak atma. Onu affetmen senin

için daha güvenli bir itir. Çünkü sen Allah’n kulu olduun halde

O’nun karsnda ileyip de af dilediin hatalarn vardr. Sen de köleni

affetmelisin. mkân oldukça yalnz bana yemek yeme! Seninle beraber

yemek davetine icabet eden kimse olmasa bile, hizmetinde bulunan ki-

iye bir lokma bile olsa yedirmelisin. Halin ve iin hakknda dürüstçe

Allah’a dayanarak müstani davranman gerekir. Bu durumda Allah’n

seni müstani klmas gerekir. Allah’n seni müstani klmas, kendisine

yaklamaktr. Bir rivayette ‘Kim Allah’a bir kar yaklarsa, Allah ona

bir arn yaklar’ denilir. Ayn ey Allah için iffet sahibi olan hakknda

geçerlidir. Rivayet edildiine göre, sahillerden birisinin hiçbir dünyal
yokmu. Buna ramen evlenmi, bir çocua olmu, fakat yine de dün-

yalk bir eyi olmam. Çocuunu yanma alarak barmaya balam:
‘Bu çocuk Allah’a asi olann cezasdr.’ Bunun üzerine ‘Zina m ettin’

diye sorulunca, adam cevap vermi: ‘Hayr, ben Allah’n yüce kitabnda

öyle dediini duydum: ‘Evlenme mkân bulamayan kii Allah ihsanndan

onu zenginletirene kadar iffetli olsun:
5431 Ben Allah’n emrine asi oldum

ve evlenme imkân bulamadm halde evlenerek rezil oldum.’ Adam bu

sözleri söyledikten sonra pek çok hayr elde etmi bir halde evine dön-

mütür.

Azat etme imkânn varsa, köle azat etmelisin. Mal bulamaz ve me-

sela bilgin olursa, ister kâfir, ister münafk, ister baka biri olsun ilmini

ona ‘hediye’ etmelisin; veya bir müslüman ilminle büyük günahtan

döndürmelisin. Böylece bilgiyi öretmekle onu ateten azat ermi say-

lrsn ki bu da köle azat etmekten veya birinin kölesini kurtarmaktan

daha üstündür. Bu itibarla bir esiri hürriyetine kavuturmak köleyi azat

etmekten daha üstündür. Çünkü esiri kurtarmak hem azat etmek, hem
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ilave bir itir. Bilmelisin ki, ölü bir arz canlandrmaya gücü olmayan

fakir kii, beden arzn Allah’a itaat ederek ve amel ileyerek canlandr-

maldr. Bunun yan sra Allah’ zikrederek gaflet yerlerini de canlan-

drmaldr. Bu konuda ihlasla davranarak bedenini ihya etmelidir.

Uursuzluk veya sihrin bir gün içinde sana zarar vermemesini istersen,

sabahleyin yedi adet acve hurmas yemelisin. Veya oruç tutuyorsan sa-

hur vaktinde onlar yemelisin. Hz. Peygambcr’iri böyle yapt rivayet

edilir. Allah’a muhtaç olanlara hizmet etmen, yoksullarla oturup kalk-

man, kendileri yokken Müslümanlara -özel ve genel olarak- dua etmen,

salih insanlarla sohbet etmen, onlara sevgi beslemen, bürün hareketle-

rinde meru hayrlara niyet etmen lazmdr; çünkü insan için ancak ni-

yet ettii vardr. Allah’n mal verip de o mal sayesinde hayrlar ileyen

kimseleri ve senin o hayrdan mahrum olduunu görebilirsin, Böyle bir

durumda onun yaptklarm yapmay temenni etmekten kendini mah-

rum brakma. Bunu temenni edersen, Allah’n ona verdii ecri ve belki

fazlasn sana sevap olarak ihsan eder. Bir mecliste oturduunda, orada

mutlaka Allah’ zikretmelisin. efkatli ve yumuak davranmaktan mah-

rum kalma! efkatten mahrum kalrsan bütün hayrlardan mahrum ka-

lrsn.

Sana hakszlk edene sadece Allah’n snrlar söz konusu olunca

karlk verebilirsin. Mesele yaratlmlarn hakkyla ilgili olunca, gücün

yettii ölçüde onunla hak sahibinin arasm bulmaya çal ve bütün ma-

ln harcasan bile onu kendi haline brakma! Allah’a snan birisini gö-

rünce ona yardmc ol! Hz. Peygamber bir kadnla evlenmi, yanma

girdiinde kadn, bedbahtl nedeniyle Allah’asnm, bunun üzerine

Hz. Peygamber öyle demi: ‘Sen kocan hakknda Allah’a sndn.’
Sonra onu boam, kendisine yaklamamtr. Bir insan ‘Allah adna’

diyerek bir ey ister, senin de onu vermeye gücün varsa, ver! Gücün

yetmezse, ona dua etmelisin. Gücün yokken dua edersen, hiç kukusuz,

istediini vermi saylrsn. Allah hiç kimseyi yapamayaca bir ile so-

rumlu tutmaz. Biri sana iyilik gösterirse, yapn iyilie denk bir kar-

lkta bulun. Onun yaptna denk bir ey yapamayacaksan, duayla kar-

lk ver. Fakat birine iyilik yaparsan, ondan mükâfat ve karlk bekleme;

hatta karlk verirse, bundan holanmayacan ona izhar et ki akl ve

fikri rahatlasn. Bilhassa Allah ehlinden birisi ise öyle yapmalsm. Sana

bir mükâfat gelir ve onu kabul etmemenin verene ar geleceini anlar-

san, öyle bir hediyeyi kabul etmelisin. Buna mukabü sana veilmiken
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iade etmeni memnuniyetle karlayacan bilirsen, vermi olduu hedi-

yeyi ince bir siyaset ve latif bir sözle iade edebilirsin. Mesela senin ihti-

yaç duyduun eyin bu iadeyi kabul etmesi olduunu söyleyebilirsin.

Bu sayede hediyeyi iade ederken ihtiyacnn gerçekletirmi olduundan

emin olur.

Sana ait olmayan bir eyde iddiada bulunma! Öyle bir davran Al-

lah katnda vebal olduu gibi ayn zamanda merdik de deildir. K-
nanm bir ile suçlanrsan, kendini savunma ve sus! Seni suçlayana ‘ya-

lanc’ deme! Sana nispet edilip yapmam olduun ilerle kendini övme.

Zünnûn, cl-Mütcvckkil’in karsnda böyle yapmt. Mütevekkil insan-

larn onu zndklkla suçladklarm söylemi, o da öyle cevap vermitir;

‘Ey Müminlerin cmiri! Sen böyle diyorsan, ben insanlar yalanlamam.

Fakat evet dersem, bu kez kendimi yalanlarm. Müminlerin erniri bu

sözü pek beenmi, bakalarnn Zünnûn hakknda söylediklerini kabul

etmemi, kendisine ikramda bulunarak Msr’a göndermi ve ondan

özür dilemiti. Zünnûn’un bu hikâyesi insanlarn anlattklar mehur bir

hikâyedir. Sahip olmad bir konuda iddiada bulunann günah veya

bakasnn hakkn ihlal etmesi nedeniyle kazanaca günahla ilgili pek

çok rivayet vardr. Yeminini slam milletinden baka biri adna bozmak

veya slam’dan uzaklamak ifadesiyle bozma! Bu sözünde dürüst olur-

san, salim bir ekilde slam’a dönemezsin; öyle bir durumda Müslü-

manln yenilemelisin. Bununla beraber Allah’n dnda kimse adna

yemin etme! Allah’tan baka biri adna yemin edersen bu konudaki ya-

sa çinemi olursun. Yeminini bozup daha hayrl bir i görürsen,

yemininin kefaretini öde, daha hayrl olan yerine getir. Rüya hakknda

yalan söylemekten saknman gerektii kadar Allah veya peygamberi

hakknda veya yalan olduunu bildiin bir sözü söylemekten saknmal-

sn; aksi halde bir hadisin/veya sözün yalan olduunu bilerek onu söy-

ler ve dinleyene onun yalan olduunu açklamazsm Senin kendilerini

dinlemeni istemeyen bir grubun konumasn dinleme! Öyle bir davra-

n Allah’n yasaklad tecessüstür. Bir kadn kocasna veya köleyi

efendisine kötülemekten sakn. Bakasna ait bir yerde uyumaktan sa-

knman gerekir. Böyle bir davranla zimmetim korumu olursun. n-
sanlarn senin için ayaa kalkmalarn veya önünde ayakta durmalarn

isteme. Bu davran, bu ehirlerde,
.

yani Irak’ta ve civarnda yaygndr.

Onlardan hiç kimsenin -bunun zararlarn bilseler bile- bu davran
sevdiini de görmedim. Bu konuda alimleriyle aramzda geçen pek çok
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hikâye olmutur. Hal böyleyken sradan insanlar hakknda ne düünür-

sün? Bir kez onlardan birisi için ayaa kalkmtm. Bunun üzerine bana

‘yapma’ dedikten sonra, ‘ayaa kalkmay yasaklayan rivayet vardr’ de-

diinde, öyle dedim: ‘Ey fakih! nsanlarn senin önünde ayakta dur-

mamas gerekir. Bu hitapla yükümlü olan sensin, ben deilim. Ben se-

ninle ayn görüte deilim.’ Cevabma ard vc onu beendi. O kii e-

riat alimlerindendi.

Hakknda efaatçi olduun birisinin hediyesini kabul etme! Öyle

bir hediye Hz. Peygamber’in bu konudaki buyruuyla yasaklam oldu-

u riba, yani faizdir. Bu hususta Afrika’nn ehirlerinden birisi olan Tu-

nus’ta bir hadise yaamtk. Orann büyüklerinden Ibn Mu’tab denilen

birisi hazrlam olduu yemee beni davet etti, ben de icabet ettim.

Evine girdiimde, yemei getirdi ve ehrin valisi nezdinde efaatçi ol-

mam talep etti. Valinin nezdinde sözü kabul edilen ve görüü dikkate

alman biriydim. Teklifini olumlu karladm ve yemei yemeden kalk-

tm. Getirmi olduu yemei yemediim gibi takdim ettii hediyeleri

de kabul etmedim. Ardndan ihtiyacn karladm ve mülkü kendisine

döndü. Daha önce Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadisini bilmeden

mürüvvet ve asalet gerei olarak yapmtm. Gerçekte ise Allah beni ko-

rumu, inayetini göstermiti. Allah’n belirledii cezalardan (had) her-,

hangi birisi hakknda hakim nezdinde efaatçi olma! bn Abbas had ce-

zasna maruz kalm birisi için hakim ile konumas kendisinden isten-

diinde öyle demitir: ‘Bu adam hakknda efaatçi olursam Allah beni

laneder. Onun hakkmdaki efaatimi hakim kabul ederse, Allah o karde-

inizi lanetler. stediiniz bu ise hakime ulamazdan önce bana getirin.’

Adam hrszlk suçundan cezaya maruz kalmt. Hz. Peygamber’den

gelen bir hadiste ‘Allah’n hadlerinin uygulanmasna kar efaatçi olan

birisi Allah ile zdamtr’ denilir. Bâtl bir konuda hasmlamaktan sa-

kn, yoksa Allah sana azap eder. Ayn ekilde hakk kovmak üzere ya-

pldm bildiin bir dümanla da yardm etme. Hz. Peygamber böyle

bir konuda yardmc olan için ‘Allah’n gazabm satn almtar’ demitir.

Bir müminde bulunmad halde insanlar nezdinde onu küçük dü-

ürecek herhangi bir söz söyleme. Bir rivayete göre, Müslümam küçük

düürmek üzere kendisine iftira edeni Allah cehennem çukurlarndan

birisine atar; söylediinden uzaklaana, yani tövbe edene kadar oradan

çkamaz. Borç alarak dünyada yemekten sakn veya herhangi birinin

maln kendisini korkutarak yeme; onu korkutunca çekinerek maln sa-



292 Fütûhât- Mekkiyye l8

na verir. eyhimiz muhaddis-zahit Ebu’l-Hasan Yahya b. es-Sani ile

Sebtc’deki evinde beraberken öyle demiti: ‘Def ve mzmar çalarak

dünyada yiyecek bulmak, borçlanarak yemekten benim için daha hayr-

ldr.’ Dilini lanedemekten gücün ölçüünce uzak tut. Bir insan birisi-

ni/veya eyi lanetleyip o ey ve kii lanete layk deilse, o lanet kendisi-

ne döner. Hâlbuki o eyi veya kiiyi lanetlememi olsayd, ondaki hayr

kendisine dönecekti. Savaa katlan birinden bize aktarld: Adamn bi-

neinin araçlarndan birisi kaybolmu, o da kaybedene sormu, adam

öyle demi: ‘Allah lanet etsin! çekil git.’ Sonra adam savata ehit ol-

mu, birisi kendisini rüyasnda görmü, Allah’n kendisine nasl davran-

dn sorunca öyle demi: ‘Allah bende olan her eyi tartt, hepsini te-

razime doldurdu, hatta hayvanmn idrarn ve pisliini de teraziye koy-

du. Bütün bunlarn karlnda bana sevap verdi. Terazide hayvannn

kaybolmu semerine benzer bir ey görmeyince Ta Rabbi! Hayvannm

semeri nerededir?’ dediimde, öyle dedi: ‘O kendisini Allah’n lanetine

kattn yerdedir. Onu ararken kendisine lanet etmitin.’ Böylece onun

hayrndan mahrum kald. Semerin laneti bu anlamda kendisine dönmü
oldu.

Bir seferde Hz. Peygamber, bir kadnn devesine lanet okuduunu

duymu, ona emretmi, deve sürüden uzaklatrlm ve öyle demi:

‘Lanetli bir hayvan bize elik etmesin!’ Bunun üzerine deve kervandan

kovulmu. Ravi öyle der: ‘Biz devenin bineklere katlmak istediini

görüyorduk. nsanlar ise onu kovuyorlard. Böylccc deveyi yalnz ba-

na braktk.’ Devenin sahibinin cezas, o devenin hayrnn kendisinden

uzaklamasyd. Böylece lanet kendisine dönmütü, çünkü lanet, uzaklk

demektir. Mümini tekfir etmekten sakn. Mümini tekfir etmek onu öl-

dürmek gibidir. Üç günden daha fazla bir süre mümin kardeine küs-

me. Üç günden sonra onunla karlatnda, selam ver ki, küsen iki ki-

inin hayrls sen olabilesin! Haan Muhammed b. el-Hanef kardeiyle

küsmü ve ayrmlar. Muhammed b. el-Hanef üç gün sonra onunla

karlanca öyle demi: ‘Ey Allah’n peygamberinin olu! Hz. Pey-

gamber öyle der: Kimse kardeini üç günden fazla rerk etmesin. ki

karde karlar, biri bir yana öteki bir yana gider. O ikisinden hayrls

önce selam verendir. Üç gün tamamlanmur. Ya sen bana gel ve selam

ver, çünkü benden daha hayrlsn. Ayn adam çocuklar olsak bile sen

peygamberin torunusun. Küsmü iki adamn hayrls önce selam ve-

rendir. Böyle yapmazsan ben sana gelip önce selam vereceim,’ Bu ha-
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ber Hasan’a ulam. Haan teekkür etmi, bineine atlam ve karde-

inin evine gitmi, selam vererek kendisiyle barm. Bu davrann ne

kadar güzel olduuna ve kendisinden daha büyük olan nefsine nasl

tercih ettiine balanz! Bu davranyla Allah peygamberinin katnda

sevgi ve mertebe elde etmeyi umut etmitir. Akll kimsenin kendisi

hakknda böyle ihtiyatla davranp en faziledi olan yerine getirmesi ge-

rekir. Ayrca fazileti ehline ait görmelidir. Kardeini bir yl terk edenin

onu öldürmü gibi olduu aktarlmtr.

Tavla oynamaktan uzak dur! Tavla oynamak Allah’a ve peygambe-

rine kar ilenmi günahnr. Satrançta görü ayrl vardr. Görü ayr-

l bulunan her hususu terk etmek, görü ayrlndan kurtulmak için

daha iyidir. Mudak anlamda her türlü kumardan uzaklamaksn. Al-

lah’n sana farz kld herhangi bir ibadeti veya Allah’ zikretmekten

seni uzaklatracak oyun ve elencelerden uzaklamaksn. Allah ehli

olan alimlerden birisi satranç oynayan bir kavmin yanna girmi vc öy-

le demi: ‘Karlarnda saygyla durduunuz bu timsaller de nedir böy-

le?’ Satranç oynamak helal olsa büe, satranç talarm tasvir eden ve ya-

panlar, ressamlarn günahn kazanr. eyhimiz Ahmed b. Mesud b.

Seddad el-Mukri el-Musulî öo’de Musul’da bana öyle demiti: ‘Hz.

Peygamber’i rüyamda gördüm ve ona öyle sordum: ‘Ey Allah’n Pey-

gamberi! Satranç oynamak hakknda ne dersin?’ Hz. Peygamber ‘helal-

dir’ demi. Rüyay gören kii Hanefi’ydi. ‘Ya tavla’ diye sordum. Hz.

Peygamber ‘haramdr’ demi. ‘Ey Allah’n Peygamberi! Müzik hakknda

ne dersin?’ dedim. Hz. Peygamber ‘helaldir’ demi. ‘Kaval hakknda ne

dersin?’ diye sorunca, ‘haramdr’ demi. öyle dedim: ‘Ey Allah’n pey-

gamberi benim için Allah’a dua et, yoksulluk beni sktrd’ -veya bu

anlamda bir ey söylemi- Hz. Peygamber öyle demi: ‘Allah seni bin

dinarla rzklandrsn.’ Her dinar dört dirhem demektir. Uyandm, hü-

kümdar Nasr Salahaddin Yusuf b. Eyyûb beni çartt. Yanndan çkt-

mda, bana dört bin dirhem verilmesini emretti, Henüz oradayken

dirhemler Hz. Peygamber’in duasmda belirledii ekilde tam olarak

elimdeydi. Ardndan öyle demitir: T) saatten itibaren daha önce ha-

ram olduuna inanrken satrancn helal ve helal olduuna inanrken ka-

val çalmann haram olduuna inandm. Bu ikisi hakknda da rüyamda-

kinin tersine inanmaktaydm.’

Doru söyleseler bile, kâhinleri tasdik etmekten sakn! Gücün öl-

çüünce yldzlardan yamur talep etmekten uzak dur. Yldz ilminden
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mudaka uzak durman gerekir. Bu konuda ilgilenecein ksm, vakideri

örenmekle ilgili muhtaç olunan ksmdr. âri’nin sözünün snrnda
durmak kurtulu yolu demek oldua gibi saadet de orada durmakla

gerçekleir. Bu konuda sadece âri’nin yoluna güvenilir. Elinde veya

aznn d ksmnda bir pislik varken uyuma, eytanlar ve haereler

(sana zarar verir). Herhangi bir kimseyle çatp ona zarar vermekten

saknmalsn. Bir gruba bir yüzünü, öteki gruba öteki yüzünü göstere-

cek ekilde ikiyüzlü olma. Fiyatlarn yükseleceini bekleyerek mal birik-

tirmekten sakn, Muhammed ümmetine kar böyle davranma. Köpek
besleme, fakat bekçilik veya avclk amacyla yetitirebilirsin.

Müslümann veya zimmînin veya sözlemelinin hakkn gasp etme. Bir

köleye veya cariyeye had cezas uyguladnda, kendisine eziyet etme

veya yüzüne vurduunda onu azat et. Çünkü yüzüne vurmann kefareti

onu azat etmektir. Köleni veya cariyeni bilgin yokken zina suçuyla suç-

lama. Allah kyamet günü bu konuda seni cezalandrr.

Avclkla urama, sürekli o ii yapmaktan veya çöllerde tek bana
yaamaktan uzak dur. Avclk insan gaflete düürürken çöllerde yaa-

mak skntya yol açar. Hükümdarlarla arkadalktan uzak dur. Onlar

nezdinde sözün dinlenip bir müslümana fayda verecek veya bir

mazlumdan zulmü uzaklatracak veya hükümdar Allah katnda bed-

bahtlna yol açacak bir ii yapmaktan alkoyabileceksen onunla arka-

dalk yapabilirsin, traar olan bir hususta Allah’a adakta bulunduunda,

adan yerine getir; adan günah bir ile ilgiliyse, Allah’a kar asi ol-

ma! Bu hususta yemin kefaretindeki gibi kefaret ödemen lazmdr. Böy-

le yapmak daha güvenli olduu gibi görü ayrlklarn ortadan kaldran

bir tavrdr. nsanlar arasndan yönetici olanlara itaat etmen gerekir;

onlar senin iinle ilgili hükümdarn görevlendirdii kimselerdir. Yöneti-

cilere itaat, Allah'n kitabndaki ayede farzdr. Bu itibarla onlarn bize

verdii emirler arasndan sadece mubahlarla ilgili emirlere uymak zo-

runludur, yoksa günahlarla ilgili emirlere uymamz gerekmez. Onlar

senin maln gasp ederlerse, belirli durumlarda bunu kabullen! Fakat bir

eyi gasp etmeni emrederlerse, gasp suçu ileme! Cemaatten ayrlma ve

itaatin dna çkma! Yoksa Hz. Peygamberin buyurduu üzere cahiliye

ölümü üzere ölür gidersin. Ümmete kar isyan etme, emri ehliyle tar-

tma. ki kiiden daha adü olann tarafn tut; hak sahibine hakkn ve

ahit sahibine de ahdini teslim eyle. Harem’de savamak üzere yannda

silah tama. Çarya oklarla girdiinde, sadan kapan kapat, farkn-
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da olmakszn kimseye zarar verme. Silah kendisine dorultarak karde-

inle akalama. Saçma bakm göster, temizle ve kna sür. Sürme çekti-

inde, tek sayl olarak çek. Bir ey içerken kaba üfleme, ara verirken

kab azndan uzaklatr. Yemei üç parmanla ye, lokmay küçült,

uzun süre çine, birinciyi yutmadan ikinci lokmaya balama. Her lok-

may bitirdikten sonra Allah’n adm an ve O’na hamd et. Onu yuttu-

unda, sana bunu ihsan ettii için, Allah’a ükretmelisin.

Dönmek üzere yerinden kalkan birinin yerine oturma! Ayrlp

dönme niyeti yoksa, o zaman oturabilirsin. bn Ömer birisi yerinden

kalkp kendisini oraya oturtmak isteyince, bunu reddeder ve orada

oturmazd. Çünkü Hz. Peygamber’in buyruuyla, oturan kii o yere

daha layktr. Sana ikram edilen güzel kokuyu reddetme veya sütü veya

sana getirilen herhangi bir minderi reddetme. Borç aldnda onu geri-

ye öde. Çünkü Allah, niyetlendiinde o borcu senin için öder. Elerin

arasnda adil davran. Çoban isen ve yönettiklerin hakknda adil davra-

nrsan, Allah'n izniyle saadete erersin.

Tavsiye

Alim birisiysen yapacam tavsiyelerden birisi de udur: Delilinin

verdii hükme aykr amel etmen sana yasaklanmtr. Delili elde etme

imkânn var iken bakasm taklit etmen de haramdr. Bu dereceye ula-

mam bir mukallit isen, belirli bir mezhebe uymak, hatta Allah'n em-

rettii ekilde amel etmen gerekir. Çünkü Allah ‘bilmiyorsan zikir ehli-

ne sor’ diye emretmitir. Zikir ehli Kitap ve Sürmedi bilenlerdir. Çünkü

Alah’n buyruuyla zikir, Kur’an’dr. Gücün ölçüünce (aratrdn)

meselede güçlüü kaldrmaya çal. Allah öyle der: ‘Allah dinde size

güçlük vermemitir.*32 Hz. Peygamber de öyle der: ‘Allah'n dini kolay-

lktr.’ Sen de kendisini buluncaya kadar, her konuda kolayl aratr-

malsn, bulduunda ise ona göre amel edersin. Müftü sana ‘Sorduun

meselede Allah’n veya Peygamber’in hükmü udur’ derse, bu hükmü
alman lazmdr; buna mukabil

cbu benim görüümdür’ derse onu alma,

baka bir görüü aratr. Kendi ilerinde azimetlere göre davranmay is-

tersen, bunu yapabilirsin. Fakat sana mahsus ilerde bunu yapman ge-

rekir; güçlüü kaldrmak sünnettir. eriat ilimlerinden herhangi birisini

örendiinde bilmeyenlere de öret. Bu durumda bilmeyenler içki bil-

giyi tayanlardan birisi olasn. Allah'n insanlara indirmi olduu beya-

n bir kez örendikten sonra artk onu gizleme! Alveriinde müsama-
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hakâr olman gerektii gibi hüküm verirken de müsamahakâr olman ge-

rekir. Dövme yapma ve yaptrtma. Tcnmîs’tcn de saknmalsn. Bu, bir

iplik maharetiyle yüzünden bütünüyle kllar temizlemek demektir ki,

sradan insanlar ona ‘çift
5

derler. Yüzüne (dudana) yark açmaktan sa-

kn. ‘Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah dövme yapan kadna, yap-

trtmak isteyene, yüzünü kllardan bütünüyle temizleyen ve temizletene

lanet etmitir.’

Yaratllarnda veya ahlaklarnda veya takdir edilmi olan günahla-

rnda olmak üzere, Allah’n kullarn O’nun kendilerini snam olduu
hususlarda knama! Buna mukabil imkân ölçüünce Allah’tan hepsine

afiyet dile! Sen nefsini kna ve eletir, Allah katnda saadete ermek ister-

sen onu müdafaa etme! Nefsinin beendii ilerden uzakla. Bununla

beraber nefsin bu hususlarda bir hükmü varsa -ki terazi demektir- o

zaman ona uyabilirsin. Allah’tan baka kimse adna kurban kesme,

O’ndan bakas adna kesilen veya üzerine ismi anlmadan kesilen kur-

ban yeme. Öyle bir davran Kur’an nassna göre fasklktr. Zimmîler

kendi dinlerinde reberrük maksadyla yaptklar ilere ve âdedere seni

çekmesinler. O davranlara yönelmek, Allah katnda yok edici bir gü-

nahtr. Dmak’ta (am) kadnlarn çounun böyle davrandn, bu

konuda erkeklerin kendilerine müsamaha gösterdiklerine ahit oldum.

Onlar küçük çocuklar alr ve kiliselere gider, rahip onlara dua eder, te-

berrük maksadyla (ayindeki) suyu çocuklarnn üzerlerine serperler ve

dökerlerdi. Böyle bir davran küfre yakn, hatta küfrün ta kendisi olan

bir davrantr. Ne Müslüman ne slam böyle bir eye rza gösterebilir.

Onlar bu uurda kurbanlar bile keserler.

Bu zikrettiimiz misaldeki gibi, Allah’n dininde insan dinden

uzaklatran ve dinin kendisini reddettii bir i icat edenleri himaye et-

me. Topraktaki snrlar deitirmekten uzak dur. Öyle bir davran

gasp anlamna gelir. Hz. Peygamber topraktaki iaretleri deitirenleri

lanetlemi tir. Bir hayvann suretinde görünmekten veya onu maksadn

edinmekten (totem) saknmalsn. Veya bakasnn onu totem edinip

senin engellememen de yanltr. Hayvanlara cinsel amaçla yaklamak-

tan uzak durmalsn. Yanmzda salih bir adam vard.' Bilgisi azd ve

evine kapanmt. Bir gün bir merkep satn ald, fakat onu hangi mak-

satla ve ihtiyaca binaen ald bilinmiyordu. Birkaç sene sonra bir eyh
kendisine ‘onunla ilgili bir iin yok, kendisine de binmiyorsm, peki bu

merkeple ne yapyorsun?’ diye sorunca adam öyle dedi: ‘Kardeim!
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Ben o merkebi dinimi korumak maksadyla satn aldm. Ona yaklayo-

rum, böylece kendimi zina etmekten kurtaryorum.’ Bunun üzerine

eyh kendisine ‘bu davran haramdr5
deyince, adam alam, yapt

iten dolay tövbe etmi ve ‘Vallahi! Bilmiyordum’ demitir. Dinini

aratrman ve bu sayede bütün tasarruflarnda neyi yapmann helal ve

neyi yapmann haram olduunu örenmen gerekir.

Tavsiye

Mafiret istediinde -ki mafiret örtünmek ve gizlenmek demektir -

Allah’n seni günahtan gizlemesini iste. Baka bir ifadeyle günahn

ulamasndan gizlemesini dilemelisin. Bu durumda korunmu ve muha-

faza edilmi olursun. Günah ilediinde, bu kez Allah’n seni günahn

cezasndan gizlemesini iste. Sende tersinin bulunduu bir davran in-

sanlara gösterme. Benim nezdimde güvenilir birisi bana aktarmn:

eyh Ebu’r-Rebi el-Keff el-Malikî Msr’daym ve Ebu Abdullah el-

Karai el-Mübtedi kendisine hizmet ediyormu. eyh onun yanna gir-

diinde öyle dua ettiini duymu: ‘Allah’m, Rabbim! srrmz kimse-

ye izhar etme.’ Bu sözleri duyan eyh bir öfkelenmi ve öyle demi:

‘Allah seni büyük ahitlerin önünde rezil etsin! Niçin Allah’a bir hal, in-

sanlara baka bir hal gösteriyorsun? Bütün hallerinde Allah’n karsnda

dürüst ve doru olup görünenden baka bir hali izhar etmemen gere-

kir.’ Bunun üzerine bu davranndan tövbe ederek Allah’a döndü.

Mafiretin yegâne konusu, Allah’n seni günahtan gizlemesi veya güna-

hn cezasndan gizlemesidir. Allah Hz. Peygamber’e öyle der: ‘Geçmi

ve gelecek günahlarna mafiret etsin diye ...’
433 Geçmi günah nedeniyle

Allah sana ceza vermeyecei gibi geride kalann ulamasna imkân ver-

mez. Bu ifade Allah’n peygamberin masumluu hakkndaki ifadesidir.

Süleyman ed-Dumbuli -zannmca- salih bir kul, çok alayan ve Allah ile

ünsiyeti olan birisiydi. Bir gün Devlai-Dmak camiinde Hz. Aie zavi-

yesindeki bir yerde beraber oturmuken, aramzda bir sohbet geçmiti.

Bana öyle dedi: ‘Kardeim! Allah’a yemin olsun ki, elli seneden daha

fazla zamandr, içimden günah düüncesi geçmedi, bu nedenle Allah’a

hamdolsun.’

Kardeim! Konumada kesin üslup kullanmaktan uzak dur. Al-

lah’n dnda, dünya malnn veya menfaatinin seni kendisine kul etme-

sine müsaade etme. Sen seni köleletirenin kulusun.' Kibirden, zorbalk-

tan ve sahip olduun koyun, at, deve, kedi ve benzeri hayvanlarn hak-
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larn ihmal etmekten uzak dur. Onlarn haklarndan habersiz kalma,

çünkü onlar dilsizdir ve ‘ellerinize verilmi emanetlerdir’. Onlar masla-

hatlarndan uzak tutarsanz, emanete hainlik etmi olursunuz. Doru
söylediini düünerek seni tasdik eden bir kardeinle yalanc olarak

sohbet etme. Kardeinin verdii nimeti -az bile olsa- küçük görme. Al-

lah’n kullarndan kimseyi küçük görme, öfkelendiinde kendini tut. Al-

lah’n kullarnn eziyederine tahammül et. Hiç kimse Allah’n duydukla-

rna sabrettii kadar sabredemez. nsanlar Allah’n bir çocuu olduu-

nu iddia etmilerdir, hâlbuki Allah yine de onlara rzk ve afiyet verir.

Hakk önüne al vc Allah’n kullarna O’nun davrand gibi davran. Bir

mürik Hz. brahim’e misafirlie gelerek yemek istemi, Hz. brahim

ise ‘Müslüman olursan yemek veririm’ demi. Bunun üzerine adam ‘Ey

brahim! Ben böyle bir ey yapmam’ diyerek ayrlm. Allah Hz. bra-

him’e öyle vahyetmi: ‘Bir lokma nedeniyle mi adam dinini ve babas-

nn dinini terk etsin? Yetmi küsur seneden beri bana irk kouyorken
«

ben onu rzklandryorum.’ Hz. brahim hemen adam aramaya çkm,
onu geri döndürerek durumu ve Allah’n onun hakknda kendisini azar-

ladn bildirmi. Bunun üzerine mürik Müslüman olmutu.

Kurian- Kerim’i usulüne göre okuman, sesini güzellqtirmen gere-

kir. Kastedilen harflerini tam ve hakkyla okumak, sesi güzelletirmek

demektir. Kan dayanmasna çarmaktan sakn, sen sadece Allah’a ça-

r. Yolculukta oruç tutma. Yolculukta oruç tutmak, Allah nezdinde

iyilik deildir. Elence istersen, einle, atnla ve okunla akala! Hesap-

sz cennete girecek yetmi bin kiiden birisi olmak istersen, rukve yap-

mak, uursuzluk kabul etmek ve dalamaktan saknmalsn. Perembe

ve pazartesi günleri iyilik yapmalsn. Bunlar amellerin Allah’a sunuldu-

u günlerdir. Hz. Peygamber o iki günün orucu hakknda öyle der:

‘Ben amelimin oruçluyken Allah’a yükseltilmesini tercih ederim.’ Oruç

bütün günü kapsayan bir ibadettir; kulun o gündeki ibadetten gafil

olup olmamas bunu deitirmez. Her durumda oruç tutarken niyetine

göre ibadet içerisindedir. Kinden ve hasetten kendini koru. Kindarlk

Allah katnda -mafiretin olmay bakmndan- irk gibidir. Bilmelisin

ki kul öldüü hal üzere dirilrilecektir ve bu itibarla mutlaka müslüman

olarak ölmek gerekir. Ayrlacan bir eyle arkadalk etme, seni terk

etmeyecek bir eyle arkadalk yap ki o da senin amelindir. Amelin salil

olsun ki, sen de onunla memnun ve mudu ol. Bunun yan sra amelin

aleyhinde deil, lehinde (ahit) olsun. Bilmelisin ki, kabir amellerin sak-
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land bir yerdir. Orada içine girdiinde seni mutlu klacak eyleri sak-

lamaksn. air öyle der:

Ey dünyayla megul kii

Uzun emel seni oyalam

Sürekli gaflettesin sen

Ecel yaklaana kadar böyle

Ölüm anszn çkagelir

Kabir amelin sand, unutma

Ailesi ve mal öliiyii kabre koyunca geri dönerken onunla beraber

sadece 'ameli kalr. Kyamette insanlarn en bedbaht, iyilii emredip

kendisi yapmayan, kötülüü engelleyip kendisi onun peinden gidendir.

Helal kazanç peinde ol, temiz ve ho eylerden ye. Dininle ilgili fitne-

lerden kaç. Fitneler insanlarn arasnda ortaya çknca, sen ondan uzak

dur. Mal hakknda hrsl olma. Dehr’e sövme, çünkü ‘Allah Dehr’dir.’

Onunla zaman kastedilmise, zamann elinde hiçbir ey yoktur. Bütün

emir Allah’n elindedir. ‘Benim hiçbir eyim yoktur’ deme, yediin sana

aittir ve onu tüketirsin. Giydiin de sana aittir, onu eskitirsin veya sa-

daka olarak verirsin. Bunun dnda kalan her ey -lehinde deil- aleyhi-

ne olarak kalmtr. Nereden topladndan, kime harcadndan, kim

için sakladndan mesulsün. Bir kadnla evlenirken dindar olmasna

dikkat et. Allah'n bir kuluna verecei en büyük nimetlerden birisi din-

dar-saliha kadndr. Akrabann nimetini inkâr etme! Peygamberin ahit-

liiyle adil ve dindar birisi ol. Hz. Peygamber öyle der:
cB ilmi her

nesilden adil kiiler tar.’ Senden yal olana önce sen selam ver. Binekli

isen yürüyene selam vermelisin. Sen yürüyorsan oturana selam vermeli-

sin. Halifelerden birisiyle bir gün aramda bir hadise gerçeklemiti. Bir

cemaatle birlikte yürüyorken halife çkageldi. Yoldan kenara doru çe-

kildik. Arkadalarma öyle dedim: ‘Kim halifeye önce selam verirse,

onu halifenin yannda mahcup ederim.’ Halife bize doru gelip atyla

karmzda durunca, ona selam vermemizi bekledi. Zaten insanlarn ge-

nel alkanl, halifelere selam vermek olagelmitir. Hiçbirimiz selam

vermedi, halife bize bakp yüksek sesle selam vererek, öyle dedi: ‘es-

Selam aleyküm... (Allah’n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun).’

Biz de hep beraber ‘Ve aleyküm selam (Allah’n selam, rahmeti ve be-

reketi sizin üzerinize olsun)’ diye halifenin selamn aldk. Ardndan ha-

life ‘Allah size din hususunda hayr versin’ dedi, biz de bu davranna

karlk kendisine teekkür ettik ve ayrldk. Orada bulunanlar ard.
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Bir insann izni olmakszn kimsenin yannda veya verdii ziyafete

oturma. Kimsenin izni olmakszn evine girme veya izni olmadan kim-

senin hayvanna binme. Kavmin imam Allah’n kitabn en iyi okuyan

olmaldr. Bu tavsiye Hz. Peygamber’in tavsiyesidir.

Uyandnda gözlerini ovuturarak uykunu aç, ardndan Allah’

zikret. Bu sayede eytann üzerine atm olduu düümlerden biri çö-

zülür. Bir insan uyuduunda, eytan onun bana gelir ye üç düüm
atar. Her düümün yerini uzun bir gece olarak atar. Uyanp abdest al-

dnda ikinci düümü çözmü olursun. Namaz kldnda bütün dü-

ümler çözülmü olur. Boya (kna) kullanmalsn, fakat siyah boya kul-

lanmaktan sakn. Hz. Peygamber bunu tevik etmi, beenmi ve tavsi-

ye etmitir. Bakanlk ve yöneticilik talep etme ve bu konuda fevekkül

sahibi ol. Hz. Peygamber böyle emretmi, bunu tevik etmi ve be-

enmitir. Bilmelisin ki, kalpler Rahman’m iki parma arasnda Al-

lah’n dindedir. Bu yönüyle kalpler, bir insann diledii üzere parmak-

larm oynatmas gibi, Rahman tarafndan oynatlr. Hükümdarlarn

kalpleri Allah’n elindedir. Allah onlar dilediinde bizden çekip alr, di-

lediinde onlar vastasyla bize ihsanda bulunur; bu konuda onlarn

elinde bir yetki ve imkân yoktur. Onlarn mazeretini kabul edin, kendi-

lerine dua edin, onlar hakknda kötü söz söylemeyin. Halifeler kullar

içerisinde Allah'n vekilleridir. Onlar Allah katnda bir mekâna sahiptir-

ler. Binaenaleyh Allah’n yönetici ve valilerini O’na brakmanz gerekir.

Allah diledii üzere onlara davranr; dilerse affeder, dilerse yaptklar

kötülüklere kar onlar cezalandrr. Allah onlar en iyi görendir. Onla-

rn sözlerine kulak vermen ve emirlerine itaat etmen gerekir. Habeli

gözleri patlak bir kii bile olsa, halifeye itaat vaciptir.

Bir Hristiyan-mürik bir ehre geldiinde, ehirde yürürken insan-

larn her yönden kaçmaya baladn görmü. Kaçrken de ‘hüküm-

dar geliyor’ diye baryorlarm. O da hükümdar görmek üzere dur-

mu. Bir de bakm ki, hükümdar dedikleri adam, birisinin azat etmi

olduu zenci kölesiymi; gözleri patlak, insanlarn en çirkini bir adam-

m. Ona baktnda öyle demi: ‘Allah’tan baka ilah olmadna a-

hitlik ederim. O’nun mülkinde orta yoktur, dilediini yapar, diledii

üzere hüküm verir.’ Bunun üzerine kendisine öyle denilmi: ‘Seni

Müslüman olmaya ve tevhide yönelten nedir?’ Adam cevap vermi: ‘Bu

zenci kölenin hükümdar olmas beni Müslüman yapt. Çünkü onu içle-

rinde asillerin, alimlerin ve din adamlarnn bulunduu insanlarn ba-
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na yönetici yapmak hususunda iki kii bile ittifak edemez. Anladm ki

Allah kullar hakknda bilgisine göre hüküm vermede biriciktir. Diledi-

i üzere hüküm veren sadece O’dur.’ Ben hristiyann söyledii bu sözü

Allah’n ve Hz. Peygamber’in bu konuda verdikleri misali tasdik eden

bir örnek saydm. Nitekim Hz. Peygamber ‘Gözleri patlak, Habeli bir

köle bile olsa hükümdara itaat edin’ demiti. Bu itibarla AUah’tan haber

verenler herhangi bir hususta misal verdiklerinde, verdikleri misalin

gerçeklemi olduuna tecrübeyle ahidim. Ebu Yezid el-Bestami ken-

disinden söz ederken vaktin kutbu olduuna iaret etmi. Bir gün bir

adamn vaktin kutbu olduu kendisine söylendiinde, öyle demi:

‘Yöneticiler/valiler çok, müminlerin emiri ise tektir.’ Ardndan öyle ek-

lemi: ‘Bir adam asasn çekip bir yerde bakaldrmak üzere ayaa kalk-

m olsa -bunu derken de belirli bir kaleyi iaret etmi ve göstermitir-

orada halife olduunu iddia etse, öyle bir insan öldürülür ve iddias

reddedilir. Onun iddias ve maksad tamamlanmaz. Müminlerin emiri

de müminlerin emiri olarak kalr.’ Aradan biraz zaman geçtikten sonra,

Bestami’nin iaret ettii kalede bir adam çkm, isyan etmi, halifelik

iddiasnda bulunmu, öldürülmü, maksadna erememitir. Böylece

Ebu Yezid’in kendisini anlatmak üzere verdii misal gerçeklemi oldu.

Müslümanlarn ilerini deruhte edenlerle tartmaktan uzak durma-

lsn. Hiç kimseyi Allah nezdinde bilmediin bir mertebe ve menzile

yerletirmeye çalma; kimseyi ne tezkiye ederek ne knayarak bir ma-

kama yerletirme. Bu hususta Allah’tan gelen basirete sahipsen drum
farkldr. Basiret yokken öyle bir davran -doruya isabet etse bile-

saygszlk anlamna gelecei için Allah’a kar bir iftiradr. Allah’a iftira

ise tedavisiz bir hastalktr. Sana düen hüsnüzan sahibi olmak ve ‘öyle

olduunu zannederim’ veya ‘böyle olduuna inanrm’ demektir. Kim-

seyi Allah’a kar tezkiye etme. Hz. Peygamber bile, Allah’m ona ve bi-

ze ne yapacam bilmiyor, sadece gelen vahye tâbi oluyordu; Allah bir

eyi öretirse onu bilir, öretmezse bilmezdi. Hz. Peygamber bu hu-

suslarda herhangi bir insan gibiydi. Mesela insanlar nezdinde deerli

olan birisi kyamette gelir vc Allah’n katnda terazide sivrisinek arl-

nca yer tutmaz. Kyamet günü bahsinde derinden düünmelisin; ora-

daki korkular, insanlarn karlaaca ileri düünmelisin. Oras gerisin

geriye döneceimiz bir pimanlk günüdür. Allah’a kar bizi koruyacak

ve snacamz kimse yoktur. Kyamet günü terlerin topra aarak

yetmi arn derinlie doru inecei aktarlmtr. Baka bir rivayette.
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terler insanlarn azlarna kadar çkar denilir. Kabir fitnesinden, Dec-

cal’in fitnesinden Allah’a snmak üzere dua etmelisin. Atein azabn-

dan, ölü ve dirilerin fitnesinden, yaratlm ve yaptn her eyin kötü-

lüünden Allah’a snman gerekir. Kaplar kapatman gerekir. Bir riva-

yette Allah’n geceleyin bela indirdii söylenmitir. O bela üzerinde ka-

pak bulunmayan kaplara iner ve girer. eytann da bir fitnesi vardr. O
fitneden Allah’a snp, kalbini ve düünceni murakabe etmen gerekir.

eriatn terazisiyle onu biçmelisin. Bu terazi hakk bildirmek üzere yer-

yüzüne konulmu terazidir. Böyle davrandnda ilerini hakka göre

yapm olursun. blis Rahman’n arnn su üzerinde olduunu bilmesi

nedeniyle tahtn su üzerine koymutur. Bu sayede eytan Allah olduu
eklinde insanlar kandrmak ister. bn Sayyad öyle yapmt. Hz. Pey-

gamber ona "Ne görüyorsun?’ diye sorduunda öyle demi: cSu üze-

rinde bir ar görüyorum.'’ Hz. Peygamber ‘senin gördüün blis’in tah-

ndr’ demitir. Allah öyle der: 'Onun ar suyun üzerindeydi .’
434

Sonra

öyle demitir: ‘Sizi snasn diye .'
435 Snamak fime demektir. blis de

gerçek ilahi ölçülere bakar, onlarn benzerlerini hayalinde meydana ge-

tirir ki, benzerlere ‘bizzat onlarm’ deilebiLsin. Onlara bakanlan ben-

zerlerle aldatr, hâlbuki ortada bir ey yoktur. Allah blis’e insan hayali

üzerinde otorite tanmtr. blis diledii eyi hayale getirebilir ve göste-

rebilir. Tahtm su üzerine koyduunda, adamlarn douya, batya, gü-

neye ve kuzeye olmak üzere, Âdemolunun kalplerine ve kâfirlere gön-

dermitir. Kâfirlere göndermesinin nedeni, külürde sabit kalmasn sa-

lamak iken müminlere göndermesinin sebebi de müminin imanndan

dönmesini salamaktr. Menzil itibaryla blis’ten aada olann fitnesi

büyüktür. Binaenaleyh talanm eytandan Allah’a snmaksn.

Tavsiye

Seni salih müminlerden yapmas için Allah’a dua etmelisin. Salih-

lerden olunca, Allah’n peygamberinin yardmcs vc dostu olursun. Al-

lah Hz. Peygamber’e yardm edite salih müminleri kendisine, Cebrail’e

ve meleklere ortak klmtr. Hz. Peygamber ise yardmcsnn Allah ve

salih müminler olduunu bildirmitir. Yönetici olduunda eriî hüküm-

leri üzerinde uygulaman gerekenlere adil ve eit davranmalsn. Onlar

asil veya aa mertebede sevdiin veya sevmediin kimseler olabilirler.

Hz. Peygamberim öyle dedii sabittir: ‘Sizden önceki milletler cezalar

aa snftan insanlara uygulayp asilleri terk ettikleri için helak olmu-
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1ardr.’ Kardeim! Allah’n inayetinin O’nun kadn kullarna ulamasn

engelleme. Erkeklerin kadnlarn üzerinde bir derece üstünlüünü

duyman sebebiyle kadnlara kar öyle davranrsn. Hâlbuki bu derece

edilgenlik derecesidir, çünkü Havva Adem’den yaratlmtr. Havva

Âdem’den meydana gelince, Âdem’in onun üzerinde öncelik derecesi

elde etmitir. Çocuk (cinsel birleme esnasnda) kadnn suyunun erke-

in suyunu geçmesi ve ona baskn olmasyla dii olarak doar. Hz.

Peygamber’in böyle dedii sabittir, bunu bilmen gerekir. Erkeklerin

kadnlar üzerinde bir derecesi vardr. Hüküm bütün diilerde annenin

suyunun baskn olup olmamasna balda'. Burada ince vc ruhani bir sr

vardr. Bu nedenle kadnlar erkeklerin yarsdr. Kadn da erkein yars

olarak yaratlmtr. Erkek kadnn aslyken erkek kadn üzerinde sebep-

lilik derecesine sahiptir. Zinhar ‘bu durum Havva’ya mahsustur’ deme,

bütün kadnlar söylediim gibidir.

Dünyann fitnesinden, onun süsünden uzak durman gerekir. Al-

lah’n süsüyle (ve süslemesiyle) eytann süsünü ve dünya hayatnn sü-

sünü ayrman gerekir. Bu durum süs kelimesi -herhangi birine nispet

edilmeksizin- belirsiz geldiinde böyledir. Böyle bir balamda süsleye-

nin kim olduunu bilemezsin. Bunu baka bir yerde düünme ve bclir-

.
siz olan hususa onu delil edinmen gerekir. Buna misal olarak ‘Onlara

amellerini süsledik’
436 ve ‘Amelinin kötülüü güzel gösterilen kimse’

437
ayet-

lerini verebiliriz. Burada Allah ameli kimin süslediini söylememitir.

Sen de amelin ne olduundan hareketle onu süsleyeni çkartrsn. Bu

itibarla Allah’n süsü ve ziyneti' yasaklanm deilken eytann süsü ya-

saklanm, dünyann süsü de iki yönlüdür: Birincisi mubahla ve

mendublua bakarken dieri haramlk cihetine bakar. Dünya hayat im-

tihan yeridir. Allah onu ho ve yeil yaratm, kullarn kendisinin hali-

fesi olarak oraya yerletirmi, orada nasl davranacaklarn görmeyi mu-

rat etmitir. Hz. Peygamber’in bir hadisinde öyle denilir: ‘Dünyann

fitnesinden saknn, süsünü ayrtn.’ Her daim ‘Rabbim! Benim bilgi-

mi arttr’ de. Naho karladn bir i sana gelince ilk geldiinde ona

kar sabrl ol. Övülen sabr budur. Bela sana gelir gelmez öfkeye ka-

plma; öfkenin ardndan iin Allah’n elinde olduunu ve sana gelen be-

lann da O’ndan geldiini görür, sabredersin. Öyle bir sabr Allah ka-

tnda övülmü olmad gibi Hz. Peygamber’in tavsiye ve tevik ettii

bir sabr da deildir. Hz. Peygamber ölen olu için feryat eden bir ka-

dnla karlam, kendisine Allah’n karsnda sabrl davranmasn ve
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kendisini tutmasn söylemi, kadn onun Hz. Peygamber olduunu

bilmeyerek öyle demi: ‘Brak beni! Sen benimle ayn belaya maruz

kaldn m?’ Kadna ‘konutuun Allah’n peygamberidir’ denilince, fiili

nedeniyle özür dilemek üzere gelmi, Hz. Peygamber de ‘Sabr belann

ilk geldii andadr’ diyerek kulun her zaman Allah’n karsnda huzur

sahibi olmas gerektiine dikkat çekmitir. Kula layk davran bdur.

Zayf ve çaresizlere kar merhametli olmalsn. Allah’n kullarna

zayflarn yüzü suy hürmetine yardm edecei ve nzk verecei sabittir.

Birinden borç alnca, borcunu güzelce öde, tartarken alacaklnn lehinde

tart, borç vermesine karlk kendisine teekkür et, onun ve sana kar
iyilik yapan herkesin faziletini gözet. Ya da bir hediye verenin veya se-

lam bile olsa sadaka verenin üstünlüünü kabul eyle. Bu konuda önce-

lik nedeniyle sana kar üstünlük onundur. Selamn deerini en iyi bi-

rinci nesil takdir etmitir. Sahabe neslinden iki kii yürürken aralarna

bir aaç girdiinde bile, bir araya geldiklerinde biri ötekine selam verir-

di. Bunun nedeni, nefislerde süratle gerçekleecek deime ve baka-

lamay bilmi olmalardr. Kalplerine Iblis’in vesvesesinden gelebilecek

kötü düünceler sürade kendilerine ular. Bu ihtimal karsmda selam

arkadana verilmi bir müjdedir. Bu müjde ayrldklar eküde dostluk

ve sevgi üzere arkadalnn devam ettiini ve eytann vesvesesinden

uzak kaldklarn bildirir. Sahabenin nefisler hakknda ne kadar bilgi sa-

hibi olduuna baknz! Ayn durum sana seni sevdiini söyleyen birisi

için gcçerlidir. Sen de kendisini sevsen bile, onu geçecek ekilde sevmi-

yor olabilirsin. Belki senin onu sevmen, önceki sevgisinin neticesidir.

Bunu söylememin sebebi zamanmzdaki dervilerden bilhassa -

bilgililerinden deil- cahillerinden duymu olduum bir sözdür. Onlar

fakir olduklar için zenginlere iyilik yapann kendileri olduunu zanne-

derler. Onlara göre, zenginlerden sadaka almasalard, zenginler sadaka

verme faziletine sahip olamayacaklard. Böyle bir bak büyük bir hata-

dr. Çünkü sadaka verene yönelik övgü, sadaka verecek birisini bulma-

sndan kaynaklanmaz, aksine Hakkn kerem özelliinin onda bilfiil bu-

lunmasndan ve nefsini taknlktan korumasndan kaymaklanr; sadaka-

y ondan alacak birisini bulup bulmamas bunu deitirmez. Yoksul

iken (zengin gibi hayr yapmay isteyen) temenni sahibiyle ilgili hadise

baknz! Yoksul öyle der: ‘Malm olsayd falan zenginin yapt gibi

hayrlar yapardm.’ Gerçekte o ikisinin sevab eittir. Buna mukabil te-

mennide bulunan kii hesaba çekilmeyecek ve sorguya alnmayacaktr.
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Bu nedenle sana bir ey veren kimsenin üzerinde bir ihsan olduunu

kabul etmelisin. Böyle yapmak senin için daha doru ve yerinde bir

davrantr. Her durumda veren el alan elden üstündür; veren el nafa-

kay veren ei iken aadaki el onu isteyendir. Fakat dilenci isterken

Hakk görürse durum farkldr. Çünkü Hak borç vermelerini emreder-

ken kullarndan dilekte bulunmutur. Bunun yan sra kullarndan ken-

disini zikretmelerini istemitir. Böyle ifadelerde Hakkn kullara tenezzül

etmesine iaret vardr.

Tavsiye

Fatiha suresini okuduunda, besmeleyi bir nefesle ve kesintiye u-
ratmakszn ona birletirmelisin. Ben billahi’l-azim öyle derim: Ebu’l-

Hasan bn Ebi’l-Fetih’ten, o da babas Kennari’den Musul’da 601 sene-

sinde bana aktararak öyle demitir: eyhimiz Ebu’l-Fadl Abdullah b.

Ahmed b. Abdulkahir et-Tusi el-Hatib biilahi’l-azm diyerek öyle der:

Billahi’l-azim Babam Ahmed’in öyle dediini duydum: Mübarek b.

Ahmed b. Muhammed en-Nisaburi el-Mukri’nin öyle dediini duy-

dum: Billahi’l-azim, Ebu Bekr el-Fadl b. Muhammed el-Katib el-

Herevi’nin öyle dediini duydum: Billahi’l-azim Ebu Bekr Muham-

med b. Ali e-ai e-afii’nin öyle dediini duydum: Abdullah -Ebu

Nasr es-Serahsi diye tannr- öyle demitir: Billahi’l-azim Ebu Bekr

Muhammed b. Fadl bize aktararak öyle demitir: Billahi’l-azim Ebu

Abdullah Muhammed b. Ali b. Yahya el-Verrak el-Fakih öyle demi-

tir: Billahi’l-azim bize Muhammed b. Yunus et-Tavil el-Fakih öyle

demitir: Billahi’l-azim bize Muhammed b. cl-Hasen el-Alevi ez-Zahid

öyle demitir: Billahi’l-azim bize Musa b. sa aktararak öyle demitir:

Billahi’l-azim bize Ebu Bekr er-Racii aktararak öyle demitir: Billahi’l-

azim bize Ömer b. Musa el-Bermeki aktararak öyle demitir: Billahi’l-

azim bize Enes b. Malik aktararak öyle demitir: Billahi’l-azim bize Ali

b. Ebu Talib aktararak öyle demitir: Billahi’l-azim bana Ebu Bekr es-

Sddîk aktarm ve öyle demitir: Billahi’l-azim bana Muhammed Mus-

tafa aktararak öyle demitir: Billahi’l-azim bana Cebrail aktararak öyle

demitir: Billahi’l-azim bana Mikail aktararak öyle demitir: Billahi’l-

azim srafil aktararak öyle demitir: Allah bana öyle buyurdu: ‘Ey s-

rafil! zzetim ve anm, varlm ve keremime yemin olsun ki; Kim
besmeleyi Fatiha suresine bititirerek bir kez okursa, ahit olun ki, onu

baladm, yapt iyilikleri kabul ettim, günahlarn affettim. Onun di-



306 Fütûhât- Mekkiyye l8

lini atete yakmam, kabir azabndan korurum, cehennem azabndan

kurtarrm, kyamet azabndan ve en büyük korkudan kurtarrm, pey-

gamberlerden ve velilerden önce o bana gelir.’

Tavsiye

Allah adna kskanç olman, hayvani ve tabiî kskançlktan uzakla-

man gerekir. Tabiî kskançlk sana yerlememeli, nefsine bir nitelik ola-

rak yer etmemelidir. Bu konuda sana bir ölçü vereyim: Allah için ks-

kanç davranan kii hem kendisi hem bakas adna Allah’n yasaklarn-

dan herhangi birisinin ihlal edilmesi nedeniyle kskanç davranr. Baka

birinin annesiyle zina etmesini kskand gibi kendisi de bakasnn an-

nesiyle zina etmek hususunda gayrete gelir ve kskançlk duyar. Ayn
ey kz, kz kardei, ei ve cariyesi için geçerlidir. Zina ettii her kadn

bir ahsn ei, baka birinin kz, baka birisinin kz kardei, baka biri-

sinin cariyesidir. Bunlardan hiçbiri adma o fiili istemez. Daha dorusu

hiç kimse kendi annesiyle, kz kardeiyle, kzyla, eiyle, cariyesiyle zina

edilmesini istemedii gibi Allah adna ve din uruna kskanç olduunu

iddia eden kii de bunu istemez. Herhangi birisiyle zina edip Allah’n

dini urunda kskanç ve mürüvvet sahibi olduunu söylerse, onun iddi-

asnda yalanc olduunu bilmelisin; o ne dindardr ne erdem sahibidir.

Kendisi için bir eyi kerih görüp bakas adna kerih görmeyen kimse,

iman kaynakl gayret ve kskançlk sahibi deildir.

Hz. Peygamber mehur bir hadisinde Hz. Sa’d için öyle der: ‘Sa’d

kskançtr, ben ondan, Allah benden daha kskançtr. Allah kskançlk

nedeniyle taknlklar yasaklamtr.’ Hz, Peygamber ölünceye kadar el

sürmesinin helal olmad bir kadma el sürmemitir. O Allah’m pey-

gamberiyken kadnlar ona sözle biat ederler, içlerinden birisine söyledi-

i söz hepsine söylenmi saylrd. Din ile ilgili gayret ve kskançlkta bu

teraziyi esas ve ölçü almalsn. Bu teraziye göre davranrsan din nede-

niyle kskanç ve mürüvvet sahibi olduunu bilmelisin. Bundan baka

bir durum görürsen, endeki kskançlk hayvanî ve tabiî kskançlktr.

Allah’n ve mürüvvetin öyle bir kskançlkta yeri yoktur. Bu kskançlk

nedeniyle kendi adma olduu kadar bakas adna da kskançla kaplr-

sn. Bir rivayette de öyle denilir: ‘Kadn veya erkek kulu zina ederken

Allah’tan daha kskanç kimse yoknr.’

Bir musibet isabet edince öyle demelisin: ‘Biz Allah’a aidiz ve

O’na döneceiz.’ Sana gelen musibeti Allah’a dayanarak kendinden
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uzaklatr, sonra öyle de: ‘Allah’m! Bu musibette benim yaram onar,

musibetin götürdüünden daha hayrlsn bana ver.

5 Hz. Peygamber’in

öyle söyledii aktarlr: ‘Kul böyle dua ettiinde Allah ona daha hayrl

bir ey verir.’ Ebu Seleme ölmü, hanm bu duay okumu ve sonra

öyle demitir: ‘Ebu Seleme’den daha hayrl kim ola ki?’ Allah eski ei-

nin yerine kendisini daha hayrl birisiyle evlendirmitir ki o da Hz.

Peygamber’dir. Hz. Peygamber kendisiyle evlenmi, o da müminlerin

annesi olmutur. Ona yönelik bu ilahi inayetin sebebi, ei Ebu Seleme

öldüünde söylemi olduu duadr. Bir yaknn ölünce en az yüz kiiyle

onun cenaze namazn klmaya çal veya cenazede krk kii bulunsun.

Onlar Allah katnda ölüye efaat ederler. Hz. Peygamberden gelen bir

rivayette öyle denilir: ‘Yüz müslümann cenaze namazn kld birine

onlarm hepsi efaat ederler.’ Baka bir hadiste öyle denilir: ‘Bir kii

ölüp krk kii onun cenaze namazn klar ve o krk kii Allah’a irk

komam iseler, Allah katnda cenaze adna efaatçi olurlar.’ ‘irk ko-

mam’ demek Allah’n karsnda baka bir ilah edinmemiler demektir.

Araplardan birisinden aktarldna göre, kalabalk bir Müslüman

topluluunun cenaze namazn kld bir cenazeyle karlam. Hemen

bineinden inmi, cenaze namazna katlm. Bunun sebebi sorulunca

öyle demi: ‘O adam cennetliktir.’ ‘Nereden biliyorsun?’ diye sorulun-

ca, öyle demi: ‘Bir grubun bir insan hakknda efaatçi olup efaati

reddeden kimse kerim olabilir mi? Allah’a yemin olsun ki kerim saylan

hiç kimse öyle bir efaati reddetmez. Hal böyleyken kerimlerin kerimi

ve merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah efaati reddeder mi?’

Onlar cenaze namazn klmaya çarmasnn sebebi, efaatlerini kabul

edecek olmasdr. Kerim olan kii o efaati kabul eder. Onlar efaate

çarmadan efaati kabul ederken, kendilerini davet ettikten sonra nasl

kabul etmesin ki? Allah cehennemden saknmay sana emrederek öyle

der: ''Ateten saknn.*
438

Yani atele arana perde edinmelisin. Bu sayede

kyamet günü atein eziyeti sana ulamaz. Allah’n hiç kimseyle arada

tercüman olmakszn konumayaca sabittir, insan sama baktnda
kimseyi göremez, soluna bakar gelen kimse göremez, önüne bakar sa-

dece ate görür. Bir hurmayla bile olsa ateten kendinizi koruyun.’

eyhlerimizden biri Marip’te bir hükümdar nezdinde ölümüne

sebep olacak bir sebeple kötülenmi. ehir halk eyhin suçland ve

helak olmasna yol açacak iddialar üzerinde görü birliindeydi. Hü-

kümdar vezirine insanlar toplamasn, adamn getirtilmesini emretmi.
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ayet söyledikleri hususta görü birliine varrlarsa vali eyhi öldürecek,

baka bir görü söylerlerse, serbest brakacakt. nsanlar toplanma sebe-

bini de bilerek belirlenen günde toplanma yerinde bir araya gelmiler.

Hepsi söz birlii etmiçesine o kiinin âk olduunu söylemi, hiç kim-

se itiraz etmeden öldürülmesi gerektiini ileri sürmüler. Adam getiril-

diinde yolda bir ekmekçiyle karlam, kendisinden yarm ekmek sa-

tan alm ve onu da birisine sadaka olarak vermi. Toplanma yerine ula-

lnca, vali -ki en büyük dümanlarndand- insanlarn arasna yerle-

mi. nsanlara öyle denilmi: ‘Bu adam hakknda ne düünüyorsunuz?

Onun hakknda ne biliyorsunuz, onu nasl isimlendirirsiniz?’ nsanlarn

hepsi onun adil olduunu söylemiler. Vali daha öncesinde bildiinden

farkl bir ekilde söyledikleri sözlere arm. Adam gelmezden önce

aym eyi söylememilerdi. Buradaki iin ilahi kaynakl olduunu anla-

m. Bu esnada eyh gülüyormu. Vali ‘niçin gülüyorsun?’ deyince eyh

cevap vermi: ‘Hz. Peygamberim doru sözlülüünü (görerek) keyifle-

nerek ve iman ederek gülüyorum. Vallahi! Bu cemaatteki herkes yapt
ahidikten farkl bir inanca sahiptir, sen de öylesin! Hepiniz benim

aleyhimdesiniz, lehimde deilsiniz! Atei hatrladm, onun sizden daha

öfkeli olduunu gördüm. Yarm ekmei hatrladm. Onun yarm hur-

madan büyük olduunu hanrladm. Hz. Peygamberim öyle dediini

duymutum: ‘Yarm hurmayla bile olsa ateten kendinizi koruyun.’ Ya-

rm ekmekle sizin öfkenizden korunmu oldum. Atein daha azn
hurmadan daha çok olan ekmekle kendimden savm oldum.’

Kardeim! Sadaka vermelisin. Sadaka rabbin gazabn söndürürken

kyamet günü günein hararetinden insan koruyan gölgesi olacaktr.

Sadaka veren kii, insanlar arasmda hüküm verilinceye kadar, kyamette

sadakasnn gölgesinde bulunacaktr. Kulun da sabahlad her gün iki

melek iner ve gelirler. Nitekim rivayette böyle yer almtr. Meleklerden

birisi öyle der: ‘Allah’m! Verene verdiinin yerini alacak eyleri ihsan

eyle.’ Bu dua ‘Nafaka verirseniz Allah onun bedelini yerine koyar
’4*9

aye-

tinin karldr. Öteki melek öyle der: ‘Allah’m! Cimriye telef olacak

ekilde ver.’ Bu melek de birinci melek gibi onun aleyhine deil, lehine

dua eder. Çünkü melekler sadece hayr duasmda bulunurlar. Onlar öy-

le dua edenlerdir:
‘

Rabbitiiz! Her eyi bilgin ve rahmetinle doldurdun.’
440

Onlar, Allah’n haklarnda yeryüzünde bulunanlar adna istifar ettikle-

rini söyledii kimselerdir. Melein duasnda ‘telef kelimesini zikretmi

olmas, infak anlam tar; vardmz bu yorum, insanlarn bu hadis
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hakkndaki tevillerinden farkldr ve dorusu bizim söylediimizdir.

Hz. Peygamber Allah’n kendisine mal verip maln saa ve sola sadaka

olarak datan ve malnn helak olmas için çalan birisinden söz etmi,

onun verdii sadakay maln helaki saymtr; o da telef demektir. nfak

maln helak olmas demektir. Kelime nefakat ed-dabbe (hayvan telef ol-

du) anlamndan türetilmitir. Bu itibarla infak edilmi mal helak olmu-

tur. Öyle bir mal, sahibinin elinden çkmtr. Bu nedenle melek infak

edene ‘halef, yani yerine koyma duas eder. Bunun anlam bedeldir.

Çünkü -Allah kendisi adna kyamet gününe kadar onu katnda saklam

olsa bile- mal elinden çkmtr. Allah’n onu saklamas, kiinin maln

Hakka yaklamak maksadyla vermesi ve amele salih niyetin bitimesi

artna baldr.

Tavsiye

Allah’n yasaklad bir yerde seni görmesinden sakndn gibi bu-

lunmam emrettii bir yerde bulunmamaktan sakn! Bir amel çadrnn

olmasna gayret et. O çadr sadece Allah bilsin. Böyle yapmak, amelin

kukudan temizlenmesi ve ihlasl olmasnn vesilesidir. Bunu yapanlar

pek azdr. Arife günü, aure günü oruç tutmalsn. Zilhicce ve Muhar-

rem aylarnda onunla hayrlar artrman lazmdr. Allah yolunda dü-

manla karlarken zayflk vermeyecekse, o günü oruçla geçirmen fay-

daldr. Nefis kendine hizmet etmen için çalman ister. Buna karlk

meleklerin sana hizmet etmek üzere kanatlarn yoluna ve önüne serme-

leri için çalman gerekir. Bunu yapmak bilgi talibi olmaktr. Bilgi

amelle beraber olursa daha iyi, daha doru, Allah katnda daha büyük

bir itir. Bu durum ‘

Allah'tan saknrsanz sizin için bir Jurkan yaratr*
41

ayetinde ifade edilir. Bir hastay ziyaret etmek üzere akam veya sabah -

veya her ikisinde- darya çkp ziyaretin ardndan onun yanndan ayr-

lrken yetmi melek seninle beraber olur. O melekler, vakit sabah ise ak-

ama kadar, akam ise sabaha kadar senin için istifar ve dua ederler.

Her sabah ve akam ‘Euzu billahi’s-semii’l-alimi mine’-eytani’r-racim

(kovulmu eytandan her eyi duyan ve bilen Allah’a snrm)’ diye

besmele çekerek Har suresinin son ksmn okuman gerekir. ‘O Allah ki

O ndan baka ilah yoktur, gayb ve ahadeti bilendir, Rahman ve Rahim’dir.

O Allah hi O’ndan baka ilah yoktur, el-Melik, el-Kuddfis, es-Selam, el-

Mü’min, el-Müheymin, el-Aziz, el-Cebbar’dr. Allah irk koulan eylerden

münezzehtir. O Allah el-Halik, el-Bari ve el-Musavvir’dir. En güzel isimler
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O’na aittir. Göklerde ve yerde olan her ey O’nu tespih eder. Aziz ve Ha-

kiridir

d

*42 Bu ayeti sana söylediim üzere her birisine besmele çekerek

üç kere okumalsn. Ayetleri akam namaz ve -arada herhangi bir ey
konumakszn- sabah namazndan sonra da okuman gerekir. Namaz-

dan sonra selam verince yedi kere ‘Allahumme ecimi minennar (Al-

lah’m beni ateten koru)
5

diye dua edersin. Bu duay selamn ardndan

akam namazndan sonra da okuman gerekir veya alt rekât klp her re-

kâtta Fatiha suresini okuduktan sonra ihlas suresini alt kez her rekâtta

felak ve nas surelerini okursun. Selam verdikten sonra ‘Allahumme

sebbitni bi’i-iman vahfezhu aleyye (Allah’m! Beni imanla güçlendir,

hayatta ve ölümde imanm muhafaza et)’ diye dua edersin. Her farz

namazda selam verdikten sonra ve araya söz girmezden önce unu
okuman gerekir.

‘
Allahumme inni ukadditnu ileyke... (Allah’m! Her ne-

fes, her an, her lahza ve gök ve yer ehlinin her annda senin önündeyim.

Her ey senin bilgindedir. Olan, olmu olan, her ey oradadr. Al-

lah’m! Her ey senin önünde gerçekleir.)’ Daha sonra Ayete’l-

kürsü’yü okursun.
‘
Allah kendisinden baka ilah olmayandr, O Hayy ve

Kayyum’dur. Uyku ve dalgnlk O’nu almaz Göklerde ve yerde olan her ey

O’na aittir. zni olmakszn O’nun katmda efaat eden kimse yoktur. Önü-

nüzde ve arkanzda olanlar bilir. O’nun bilgisinden ancak dilediini ihata

ederler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuatmtr. O ikisini korumak kendisine

ar gelmez • Allah Ali ve Azm 'diri
5443

Isrardan kaçnman gerekir. Israr günahta devam etmek demektir.

Her durumda ve her günahn ardndan Allah’a tövbe etmen ve yönel-

men gerekir, Kurmba’da oral olan salih bir adam bana öyle anlatm-

t: Mürsiye’de alim bir adamn bulunduunu duymutum. -Ben de onu

tamdm, gördüm, 595 senesinde meclisinde bulundum.- Söz konusu

alim nefsine kar haddi am birisiydi (günahkârd). Adn vermeyii-

min sebebi, tannmasndan korkmamdr. O salih fakir bana öyle dedi:

‘Alimi ziyarete niyetlendim. Kardeleriyle beraber istirahatta olduu

için yanma çkmak istemedi. Ben de kendisini görmek için srar ettim.’

öyle dedi: ‘Benim u an bulunduum durumu kendisine haber verin.’

Ben de öyle dedim: ‘Onu görmem lazm.’ Emir verdi, yanma girdim,

ellerindeki içki kadehlerini braktlar. Orada bulunanlardan birisi kendi-

sine öyle dedi: ‘Falancaya yaz da bize biraz arap göndersin.
5

Elim ce-

vap verdi: ‘Yapmam! Siz Allah’a kar günah ilerken srarc olmamm
istiyorsunuz? Yemin ederim ki ben içmek üzere bir kadeh elime ald-
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mda, arkasndan hemen tövbe ederim. Tövbe etmeksizin öteki kadehi

beklemem, içimden de öteki kadeh hakknda bir niyet ve söz geçirmem.

Sra bana ulap saki içeyim diye kadehi bana sunduunda, içimden dü-

ünürüm; almak istersem alrm ve içerim. Ardndan tövbe ederim.

Umulur ki Allah kendisine asi olmadm düündüüm bir vakitte ba-

na ihsanda bulunur.’ Fakir öyle demitir: ‘Nefsine kar müsrifken böy-

le bir halde bulunmasna ardm. Nasl olmu da tövbeden gafil kal-

mam! Allah kendisine rahmet eylesin, vefat etmitir.’

Tavsiye

Namaz klarken gözünü göe kaldrma, çünkü gözünün sana dö-

nüp dönemeyeceini bilemezsin. Gözün her zaman secde yerinde veya

kblende bulunsun. Namazda safn düzgün olmas için gayret et. Saftan

ayrlmaya niyetlenen birisini görünce, onu safa yönlendir. Her ii basi-

ret ve bilgiyle yerine getir. Kendisinde Allah’n hikmetini bilmediin

bir ie kalkma. Haklar dünyada yerine getir ve tatbik et. Her halü-

karda haklar sahiplerine ulaacaktr; onlar burada eda edersen, Allah

senin bu fiilini beenir ve kurtulua erersin. Ehl-i kitaba muhalefet et-

men veya senin dininde olmayan herkese -hayr konusunda bile olsa-

muhalefet etmen ve kar çkman lazmdr. Bütün hayr eriatta aramal-

sn. Onu mücmel veya belirli olarak bulduunda, senin için eriat k-

lnmas itibariyle onu yerine getir ki, mümin olabilesin. Yadrgadn
veya bilmediin bir hüküm olduunda* onu sahibine brak, bu konuda

sahibine itiraz etme. Allah sana ancak hükmünü bildiin bir ii zorunlu

klmtr. Sen de Allah’n hükmüne göre o hususta hüküm verirsin.

Onu bilmemenle beraber, o konuyu yadrgaman dikkate alma. Bazen

öyle bir inkâr ve yadrgama -sen farknda deilken- eytandan olabilir.

nsanlarn çounun böyle hallere dütüünü görürsün. Dua ederken

ar gitmekten sakn! Böyle bir davran ibadet deildir ve knanmtr.
Duadan bu tarz bir arlk akraba ilikisini kesmek ve benzeri konular-

da yaplan duadr. Abdestteki arlk ise suyun israfla kullanlmas, ab-

dest organlarnn üçten fazla ykanmasdr. Abdest alrken ayaklarn y-

kamak ile meshi birletirmen gerekir. Böyle yapmak daha dorudur.

Abdestin sünnetlerinden hiçbirini terk etme. Onun sünnetlerinden biri-

si de vacip olup olmamak arasnda görü ayrl bulunan hususlardr.

Misal olarak mazmaza, istinak ve istinsar verebiliriz,
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Namaz klarken namazn sükûnetle klman, saa-sola bakmaman

gerekir. Namazda sakalnla, elbisenle oynamaman gerekir. Namazda

sar kesilme, rükûa varrken srtn düz olmaldr. Eek keser gibi kur-

ban kesme. Ribadan ve fiyat yükseltmekten uzak dur. Ezan ve kamet

arasnda dua et. Herhangi bir ilave olmakszn ‘Allah, Allah’ lafzyla zik-

retmelisin. Bu zikir büyük bir zikirdir. eyhlerimizden Allah’n kar-

snda huzur sahibi birisiyle konumutum. Onun zikri -baka bir isiri

eklemeksizin- sadece ‘Allah, Allah’ idi. Ona ‘Niçin La-ilahe illallah (Al-

lah’tan baka ilah yoktur) demiyorsun’ dedim ve ekledim: ‘Bu fayday

kendisinden talep etmelisin.’ Bana öyle cevap verdi: ‘Evladm! Nefes

alanlarn nefesleri Allah'n elindedir, benim elimde deil. La-ilahe illal-

lah derken la (yoktur) kelimesi son nefesim olabilir. Nefyetme ve olum-

suzlamann vahetinde ölürüm diye korkuyorum..’ Zikirde Allah keli-

mesinde bulunan faydalar baka hiçbirinde yoktur. Mesela her kelime-

deki harfler sral olarak düürülse, hepsinin anlam yok olur, sadece Al-

lah ismi böyle deildir. Bu isimdeki Elif harfi düse li-llah (O’nun için-

dir) anlaml bir kelime olarak geride kalr. Birinci lam düse, lehü

(O’nundur) geride kalr. Allah ‘Göklerde ve yerde olan her ey Allah’a

aittir’
444 buyurmuken baka bir ayette

‘
Göklerin ve yerin mülkü Allah’a

aittir’
445

der. ki lam ve elif Allah isminden düse, geride he zamiri kalr.

Bu da üçüncü tekil ahs olan o demektir. Ayette ‘0 Allah ki’
446

denilir.

Zannediyorum bundan baka herhangi bir kelimede böyle bir özellik

görülemez. Bahsettiim kii sradan-ümmî birisiydi. O meseleye böyle

bakyor ve iin iç yüzünü görüyordu. Dini konularda ibrede meseleye

bakman gerekir. Mushaf ve mescideri süslemek gerekir. âri’nin kya-

met alamederinden birisi olarak zikrettii camilerin süslenmesiyle ilgili

ifadesini böyle yorumlamamaksn. Bilgisiz biri Hz. Peygamber’in mes-

cideri süslemeyi knadn ileri sürmütü. Bu itibarla kyametin yakla-

acayla ilgili her alamet knanm ve kötülenmi bir alamet deildir.

Hz. Peygamber kyamet için birtakm iler zikretmi, onlar knam,
birtakm iler zikretmi, onlar övmü, birtakm iler ne övülmü ne k-

nanmtr. Kyametin knanan alamederinden birisi, kiinin babasna

kötülük yapmas, buna mukabil arkadana iyilik yapmas, güvenilirliin

ortadan kalkmasdr. Övülen alamederden birisi de mescitlere devam,

onlar süslemektir. Mescitleri süslemek Allah’n iarlarn yüceltmek

demekken bunu yapmak kâfirleri öfkelendirir. Ne övülmü ne knanm
alamederden birisi ise Hz. Isa’nn inmesi, günein batt yerden dou-



Otuz Altnc Sifir 3*3

u, Dabbe’nin çkdr. Bunlar kyamet alametleriyken knama veya öv-

güye konu olmamlardr. Bunlar yükümlünün fiillerinden deillerdir.

Knama ve övgü yükümlünün fiilleriyle ilgili olabilir. Öyleyse kyamet

alametlerini bilgisiz insanlarn yapt gibi knanm iler kabul etme-

mek lazmdr. Bu görüte olan pek çok kimse gördüm.

Namazda gücün ölçüünce birinci safta bulunmaya çal. Bir riva-

yette bir kavmin birinci saftan geride kalmay adet haline getirdikleri, ta

ki Allah’n da onlar atete geride brakt bildirilmitir. Allah’a dua et-

tiinde, icabetin gecikmesinden ikâyet etme veya ‘Allah bana icabet

etmedi’ deme. Allah öyle buyurur: ‘Dua edenin duasna icabet ede-

rim .’
447 man kulan açksa, Allah sana icabet etmi ve sen de duymu

olmalsn; aksi halde imann eksiktir. Bir günah hakknda veya akraba

ilikisini kesmek hakknda dua edersen öyle bir duay Allah sahibi adna

kabul etmez. Allah bize kendisine dua etmemizi emretmitir. Böyle bir

davran duada arya gitmektir. Allah, kul ‘Allah bana icabet etmedi’

demedii sürece kulun duasn kabul eder. ‘Allah bana icabet etmedi’

deyince, hiç kukusuz, ‘Dua edenin duasn kabul ederim
’448

ayetinde Al-

lah’ yalanlam demektir. Allah’ yalanlayan kii mümin olmad gibi

tövbe edinceye kadar yalanclarla beraber kendine yazk etmi biridir.

Orucunu öteki günün orucuna bititirmeyeceksen, iftar aceleyle yap-

man sahur yemeini de geciktirmen gerekir. Kul namaz klarken nama-

znda herhangi bir yöne bakmad sürece Allah’a yönelmi demektir;

herhangi bir tarafa yönelirse Allah da kendisinden yüz çevirir ve kime

yönelmise onunla beraber kalr. Bununla beraber meru bir ie yönel-

mi olabilir ve bu yönelmeyle namaza mahsus bir ii yapmak isteyebilir.

Misal olarak (imamlk yapan) Hz. Peygamberim gelmesiyle birlikte Hz.

Ebu Bekir’in ona doru yönelmesini verebiliriz. Bu nedenle Hz. Ebu

Bekir Allah’tan yüz çevirmi deildi.

Cünüp iken mescide girmekten, Kur’an okumaktan, Mushaf’a el

sürmekten uzak durmalsn. Bu hükümler hayzl için de geçerlidir.

Böyle yapmak insan görü ayrlndan kurtarr. Yaptn ilerin hak-

knda görü birlii bulunan fiiller olmas için gayret et. Görü birlii

bulunan bir ii yapmak, zorunluluk olmadkça, daha dorudur. Bu iti-

barla köpein satm bedelini yemek, hacamat kazanc, kâhin tatls,

bainn mhri gibi ilerden saknmalsn. Zengin iken veya kazanma gü-

cün varken sadaka kabul etmemelisin. Bir kavmin yanna onlarn izni

olmakszn gitme. Bir müslümana kendisini rahatsz edecek ekilde dav-



314 Fütûhât-Mekkiyye î8

ranma. Zikir meclislerinde bulunman ve sadece helal malla sadaka ver-

men gerekir. Medine’de bulunduunda, orada karlam olduun ha-

vann ar scak olmas ve benzeri güçlükler seni o ehirden çkarmasn.

Medine ehline hatta hiçbir müslümana bir kötülük getirme. Sana bir

kötülük ulatnda ise ondan uzak dur. nsanlarn iyiliklerini gözle,

mümin kardelerinden ancak onlarn iyi ve güzel davranlarn dikkate

almalsn. Her insanda kötü bir huy bulunabilecei kadar ona elik eden

iyi bir huy da bulunabilir. Bir insann güzel ahlakna bak, sana kötü ge-

len tarafna ve ahlakna bakma.

Namaz lalarken rükû ve secdeyi hakkyla yerine getirmelisin. Ni-

met çok olduunda, Allah’a ükrettiin gibi az olduunda da ükretme-

lisin. Allah’n nimetlerinden hiçbirisini küçümseme, lanetçi ve küfürbaz

olma. Allah’a yardm eden, peygamber’ine yardm eden kimselere nefret

gözüyle bakma! Allah’ ve peygamberi seven birisine buz etme.

590’da Tilimsan’da Hz. Peygamberi rüyamda görmütüm. Bir

adamn eyh Ebu Meyden hakknda ileri geri sözler söylediini de

duymutum. Ebu Medyen ariflerin en büyüklerinden birisiydi ve kendi-

si hakknda böyle bir zannm vard. Onun hakknda bir basirete de sa-

hiptim. Ebu Medyen’den holanmadn bildiim için o ahstan ben

de holanmamtm. Hz. Peygamber bana ‘Falan kiiyi niçin sevmiyor-

sun?’ diye sordu. Ben de ‘Çünkü Ebu Medyen’den holanmyor’ dedim.

Bunun üzerine Teki o kii Allah’ ve beni sevmiyor mu?’ diye sorunca

öyle cevap verdim: ‘Elbette ki, ey Allah’n peygamberi, o kii Allah’ ve

seni seviyor.’ Hz. Peygamber öyle dedi: ‘Ebu Medyen’i sevmiyor diye

onu sevmeyeceine, Allah’ seviyor diye kendisini sevseydin ya!’ Ben de

öyle dedim: ‘Ey Allah’n peygamberi! Allah’a yemin olsun ki, hata

yapmm, gafil davranmm, imdi tövbe ediyorum. O kii Allah’m

bana en sevimli kullanndan biridir.’ Hz. Peygamber beni uyarm, bana

öüt vermitir. Uyandmda kymetli bir elbiseyi yanma aldm, bine-

ime bindim ve adamn evine gittim. Ona rüyam bildirdim. Adam a-
lamaya balad, hediyeyi kabul etti ve bu rüyay Allah’m bir uyars say-

d. Onun da Ebu Medyen hakkndaki nefreti ortadan kalkt, onu sev-

meye balad. Onun Ebu Medyen baklandaki honutsuzluunun sebe-

bini örenmek istedim, çünkü Ebu Medyen’in salih bir adam olduunu

söylüyordu. Sebebini sorunca öyle dedi: ‘Becâye’de kendisiyle bera-

berdim. Kurban bayramnda ona baz kurbanlar gelmiti. Kurbanlar

arkadalar arasnda taksim etti, bana hiçbir ey vermedi. Ondan ho-



Otuz Altnc Sifir 3 15

lanmamamn sebebi budur. Lâkin imdi tövbe ettim.’ Hz. Peygam-

berin ne iyi bir öretmen olduuna baknz. O çok efkatli ve rikkat

sahibi birisidir.

Allah müslümanlann veya zimmet ehlinin bana seni yönetici yap-

tnda onlara hakszlk yapma veya onlara bir kötülük gösterme. Al-

lah’n onlar için senin üzerinde belirlemi olduu haklara riayet et, hak-

larn kendilerine ulatr, zahirde ve bâtnda, gizlide ve açkta o haklan

dikkate alarak onlara göre hareket et. Kyamet günü herhangi bir zim-

mîyi hasmn haline getirme. Birisinden gizlemeni istedii kötü bir hal

gördüünde, hemen o halini gizle; o kii senin gizlemeni istemese bile

yine de gizle. Her durumda kötülüü örtmen lazmdr. Yemek yediin-

de zorba kiiler gibi bir yanma yaslanm ekilde yemek yeme. Bir köle

nasl yemek yiyorsa, sen de öyle yemek ye. Sen efendi sofrasnda oturan

bir kölesin. Demek ki edebe riayet etmen gerekir. Bir iin sorumlulu-

unu üstlenmek isteyen birini görürsen, istekli insanin o görevi alabil-

mesi için gayret gösterme. Yöneticilik insan piman ederken ahirette

hüsran sebebidir. Allah sana öütçü olmay emretmitir; ilerinin yöne-

timini bir kadna brakm topluluk gördüünde, onlarla beraber olma.

Tavsiye

Kendisine ulamaya bir yol bulduunda, fazilette öne geçme ve ya-

rma! Dünyaya kendisinden ayrlacak bir yolcu gözüyle bak, elde etmi

olduklarnla yetin. Evlendiinde gücün ölçüünce bir ziyafet ver. Uyu-

duunda veya evine girdiinde, yemek yediinde veya içtiinde veya

herhangi bir i yapanda, Allah’n adn an, O’nu zikret. âri’den gelen

bir yasaklama veya yasaklama yerine geçen bir ifade olmadkça bütün

ilerine sa elinle balamalsn. âri’nin yasaklad duruma misal olarak

taharedenmek veya küçük abdest bozarken cinsel organ sa eliyle tut-

may verebiliriz. Bütün bunlar sol elinle yapman gerekir. Bir cemaade

ayn kaptan yemek yerken önünden yemen gerekir; yemek farkl kap-

lardan yeniyorsa, dilediinden yiyebilirsin. Beraber yediin kiiye rahat-

sz edecek bir ekilde bakmaman gerekir. Lokman küçük olsun, yemei

hazmedecek ekilde çine. Her lokmann banda besmele çek, sonunda

da Allah’a hamd et. Lokmay yuttuunda, onu yedirdii için Allah’a

ükret. Yemek yerken an bir ekilde mideni doyurma. Mescidere na-

maz vakiderinde gitmeyi alkanlk edin. Özellikle sabah ve yats na-

mazlarnda mescide gitmelisin. Böyle yapan kii kyamette tam bir kla
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müjdelenir. Hapran birinin Allah’a hamdettigini iitince ‘yertamu-

kellah (Allah sana merhamet etsin)’ de. Allah’a hamd etmezse, ona Al-

lah’a hamdetmeyi hatrlat, hamdedince yerhamukellah dersin. Üçten

fazla hapran hasta kabul edilir. Bu durumda ifa bulmas için dua et-

melisin. Sana hyanet edene hainlik etme, sana kar haddi aana zul-

metme. Böyle davranmak Allah katnda senin için daha hayrldr. Ma-

zeret kabul et, fakat mazeret beyan etme! Mazeret beyan etmen mazeret

beyan ettiin kiiye yönelik bir suizan sayhr. Yaratlmlarla ilikinde

öncelikliyi dikkate alarak bala. ler birbirine denk olduunda ve Allah

onlardan herhangi birisini zikretmise, sen de Allah’n baladyla ba-

la. Nitekim Hz. Peygamber Safa ile Merve arasnda komak istediinde

böyle yapm, Safa’da durmu ‘Safa ve Merve Allah’n iarlarmdandr’449

ayetini okuyarak ‘Allah’n baladyla balarm’ demitir. Allah’a ibadet

ederken dinç bir ekilde ibadetini yerine getir, yorulduunda ibadeti

terk etme ve namaza kalkarken tembel bir ekilde kalkanlar gibi kalkma.

Yalnz bana namaz klarken ve birisinin seni gördüünü bilirsen, ona

öretmek maksadyla namazn güzel klmaya niyetlenebilirsin. badeti-

ni Allah’a tahsis ederek ihlasla yerine getirmelisin. Allah sana ancak ih-

lasla ibadet etmeni emretti. O’nun vacip kld ileri yapman, yaparken

de tembel veya dinç olmann durumu deitirmediini bilmelisin. Nafi-

le ibadederi yorgunken terk etmeni tavsiye ederim. O ibadederde yor-

gun bir ekilde Allah’a ibadet etme. Yorulduunda baka bir nafile iba-

dete geç. Topluluk içerisinde namazm yalnzken kldndan daha gü-

zel bir ekilde klma. Öyle yaparsan Rabbine kar saygszlk etmi, dini

hafife alm olursun.

imam olmaya salahiyetli birisiysen imamn ardnda namaz klmal-

sn; imamn namazda abdesti bozulursa, yerine seni geçirir. Bunun için

salahiyetli deilsen, safn sanda veya solunda namaz klmal, birinci

safta bulunmaya gayret etmelisin. Safta boluk gördüünde, onu ken-

din kapatmalsn. Saftaki boluu görüp oraya gitmeyenin dikkate

alnmas gerekmez. Hayrlara ko ve bunun için yar. Hayrla aranda

engel ortaya çkmazdan önce hayrlar için komalsn. nsanlarn yolun-

da bo bir ekilde oturmaktan sakn; onlarn gölgelendii yerlerde veya

aaç veren meyvenin altnda veya insanlarn oturak yerlerinde bo bir

ekilde oturma. Su yerlerine küçük abdestm bozma veya bir nehre veya

tan üzerine abdestini bozma; sonra o sudan abdest alnr veya ykan-

lr.
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Ein, çocuun, hizmetçin ve Allah’n kendisine kar doru dav-

ranmam emrettii bütün insanlar hakknda Allah’tan saknman gerekir.

Dünya, kadn, çocuk, mal ve hükümdarla arkadalk fitnesinden sakn-

man gerekir. Hayvanlar hakknda Allah’tan kork, baz namazlarn

evinde kl. Evinde nafile namaz kldn bir mescidin olsun; mecbur ka-

lrsan farz namazlarn da orada klarsn. Kur’an- Kerim’i çok okuman,

-alim isen- düünerek okuman lazmdr. Kur’an ilahi zikirlerin en üstü-

nüdür. Kur’an okuyan bir cemaatin içerisindeysen onlarla bir araya gel-

diin hususta kendileriyle beraber okumalsn; görü ayrlna düersen

onlardan ayrlrsn. ‘ki çiçek’ kabul edilen sureleri oku; onlar Bakara ve

Âl-i mran sureleridir. Kur’an- Kerim’den herhangi bir sureyi okumaya

balaynca, bitirmeden konumaya geçme. Salih alimlerin düsturu bu-

dur. Kurtuba’da birden fazla kii fakih bn Zerb’den -ki haslet sahibi bi-

risivdi- Kur’an’dan bir sure okurken Emevilerden müminlerin emirinin
4

kendisine uram olduu aktarlr. Halifenin geldii söylenmi, halife

atm tutmu, kendisine selam vermi, halini sormu, eyh ise sureyi biti-

rinceye kadar kendisiyle konumam, sonra konumutur. Halife bu-

nun sebebini sorunca öyle demi: ‘Ben senin Efendinle konumay terk

edemem. Sen O’nun kulusun. O’nunla konumay kesmek edebe s-
maz.’ Sonra bu hususta efendi ile kulun ilikisini anlatan bir misal vere-

rek öyle demi: ‘Seninle sohbet ediyor olsam vc kölelerinden biri be-

nimle konumaya kalksa seninle konumay brakp onunla sohbet et-

memi uygun bulur muydun?’ Halife ‘hayr
1

diye cevap vermi. eyh

öyle demi: ‘Sen Allah’n bir kölesisin/kulusun.’ Cevap karsnda halife

alam. Bu konuda eyhlerimizden pek çok kiinin böyle davrandna

ahit oldum. Onlardan birisi de Ebu’l-Haccac e-urbulî idi. biliye’de

yaayan bu zat, tek bana kaldnda çounlukla Kur’an’ Mushaftan

okurdu.

Bir hastann veya ölünün yanma girdiinde, Yasin suresini oku. Bu

konuda srl bir ile karlamtm. Üzerlerinde pislik yoksa ve kendile-

riyle yürünmemise, ayakkabyla namaz klabilirsin. Bilgi arayan kiiye,

hayr tavsiyesinde bulunmalsn. Kadnlara hayr tavsiye et. Namazda

veya Kur’an okurken secde ederken ölçülü secde et. Kollarm secde es-

nasnda köpekler gibi yana ayrma. Bir ameli yaparken gücün ölçüünce

kendini zorla vc u ameli sürekli yapp yapamayacan aklnda tut. Can

çekienin yannda bulunduunda ona ‘ia-ilahe illallah (Allah’tan baka

ilah yoktur)’ demeyi telkin et. Bunu söylemediinde veya la (yoktur)
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dediinde, onun hakknda suizanda bulunma. Marip’te bir ahsn böy-

le yaptn biliyorum. O ahs iyiliiyle maruf birisiydi. Ayldnda bu

durum kendisine söylenince öyle demitir:
lBen sizinle beraber deil-

dim ki! Bana babam ve kardelerimden falan kiiler suretinde eytanlar

geldi ve ‘Müslüman olmay brak, Yahudi ve Hristiyan olarak öf de-

miler, ben de onlara ‘hayr’ diyordum, siz de benim ‘hayr’ dediimi

duyuyordunuz. Allah beni o eytanlardan korudu.’

Bir arkadan varsa hastalnda onu ziyaret et, ilikini güçlendir,

ölürse cenazesini kaldr. Cenazeyi hazrlarken binekliysen yaya yürü,

yürüyorsan önünde yürü. Onu Müslümanlarn mezarlna defnet, def-

nedilmeden de kabrinden ayrlma. Definden sonra bir müddet orada

kal. Senin orada bulunman ona rahatlk verir. Bir cenazeyi tarken hz-

la ta; hayrl birisiyse kendisini hayra ulatrrsn, kötü birisiyse onu

omuzlarndan indirmi olursun. Ölüleri kötülükle yâd etme. Kendisin-

den su içmi olduun kabn üstünü kapa, uyurken lambay söndür,

uyumak istediinde kapn kapat, eytanlar kapal bir kapdan içeriye

giremez. Uyumadan önce Ayete’i-kürsü’yü oku, gücün yettii ölçüde

yaptn ileri murakabe et, sürekli hayr ile. Sakn öyle bir söz söyle-

me: ‘Allah beni bedbaht yazmsa bedbahtm, said-mudu yazmsa

muüuyum, artk amel ilemem.’ Bilmelisin ki, hayr amel ilediinde bu

amel saidlerden olduun hakknda gelen bir müjdedir. Allah iyilik ya-

pan insanlarn amellerini zayi etmez: ‘Veren ve takva sahibi olan, iyiyi

tasdik eden kiiye iini kolaylatrrz . Cimri olan ve müstani davranan

,

iyiyi yalanlayan kiiye ileri zorlatrrz *50

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Amel ediniz, tevekkül ediniz.’

Herkese kendi ii kolaylatrlmtr, nimet için yaratlm olana nimet

kolaylatrlmtr, cehennem için yaratlma güçlük kolay gösterilmi-

tir.’ Herkesi kendi mertebesine indir ki adil olasn. Gücün ölçüünce

hakkn kardeine brak. Mürüvvet ehlinin özellii, meru hükümleri

uygulamada tezahür eder. Hakim ve otorite sahibi olduunda, böyle

davranman lazmdr. Mal ve mülk sahibi olduunda, Allah yolunda bir

at veya deve hazrlaman, onlarm alnlarndan tutarak kendilerini süsle-

men lazmdr. Malnla ve cannla Allah’a irk koanlarla mücadele etme-

lisin. Hakime ulaan bir konuda efaatçi olabilirsin. Beyaz elbise giy,

mümin için en hayrl ve en temiz elbise beyaz elbisedir. Ölünün kefeni

de beyaz olmaldr. Bilgi veya baka bir konuda istemek üzere bir talip

gelince, onu kovma, geleni mahcup etme, Allah’m sana hsan etmi ol-
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duu rzktan ver. Kabir ziyaretini çok yap, fakat kabirde çok oturma,

kabirle arana mesafe de koyma. bretle bakabildiin ve ahireti düün-

düün ölçüde orada kalmalsn. Dünya ileri hakknda hadisi kabul

eden kimselere eziyet etme. Hz. Peygamber’in sözlerini tek bir haber

olsa bile tebli et ve ulatr çünkü böyle yaptnda teblici alimler ara-

snda haredilirsin.

Yedi yama ulanca çocuuna namaz klmay emret, on yama gel-

diinde klmazsa onu zorla. Yataktaki çocuklar ayr. Bir elbise hakkn-

da kardein hakknda hüküm verme. Hac ve umreyi pe pee yap. Mek-

ke’de bulunuyorken tavaf ve umreyi çoalt. Bilhassa Ramazan aynda

bunu yapmalsn. Ramazan ayndaki bir umre hacca denktir. Hz. Pey-

gamberden böyle bildirilmitir. Zeytini ve yan çok ye. Yemek satan

aldnda onu tüket. Yedi helak edici eyden sakn. Bunlar: Allah’a irk

komak, sihir, Allah’n yasaklad bir can haksz yere öldürmek, yetim

mal yemek, faiz yemek, zahmetli bir günde savatan kaçmak, iffetli ve

farknda olmayan mümin kadnlara iftira etmek.

Tavsiye

Çok secde etmeli ve cemaate katlmalsn. Gücün yeterse am’a

yerle. Hz. Peygamberin öyle dedii aktarlmtr: ‘am’a yerlemeniz

gerekir. Oras Allah’n hayrl yerlerinden birisidir. Allah hayrl kullar-

n oraya seçer.’ Zanna göre konumaktan sakn. Zan sözün en yalan

olandr. Hasetten sakn, yollarn üzerinde oturma. arkc kadnlarn

yanna gitme. Bir ey satarken sattn mal hakknda fazla yemin etme.

Müslümanlarn herhangi bir iine bozgunculuk kartrma. Mecbur ka-

lrsan ve yapmak zorunda olursan, o zaman (unlara dikkat et): ki kii

arasnda öfkeli hir ekilde hiikiim verme veya açken, akim bir ie ver-

miken veya hasta bir halde hüküm verme.

Yürürken admlarn dengeli at, ayaklarn üst üste atma. Bilmelisin

ki organlarn da senin yönettiin kimseler arasndadr ve onlara adil

davranman lazmdr. Allah sana yönettiin kimselere kar adil olmay

emretti. Köle olduunda sahibine ‘efendim’ de, ‘rabbim’ deme. Kölen

veya cariyen olduunda, ‘kölem’ veya cariyem deme, ‘gulamm’ de.

Herhangi bir inana Mevla diye hitap etme, Mevla olan sadece Allah’tr.

‘Nefsim habis oldu’ demekten veya ‘nefsim katlan’ demekten mene-

dildik. Komun duvarn otlarla kapatman talep ederse, onu bundan

mahrum brakma. Kimsenin aybna bakma veya izni olmakszn kim-



320 Fütûhât- Mekkiyye l8

senin evine bakma, iman ve dininde sana katk salayacak kimselerle

arkadalk et. yilik yaparken takva sahiplerini öncele, günahkâra ise

onun günahna katk salayacak ekilde yardm etmemelisin. Eini onun

yol açt bir sebeple cezalandrrsan, o gün kendisiyle birleme. Al-

lah’tan baka bir ey isteme, sadece cennetinde Allah’ görmeyi isteyebi-

lirsin. Dünya malyla ilgili olunca durum farkldr. Gemiye sadece hacca

gitmek veya umreye gitmek amacyla binmelisin.

Bir kiinin talip olduu kadna talip olma, onu brakncaya kadar

peinden gitme. Bir kavme konuk olduunda, izinleri olmakszn oruç

nrma. Bir eyhin hizmetinde bulunurken oruç tutma veya onun izni

olmakszn herhangi bir hususta erken davranma. Kadn kocasnn izni

olmakszn nafile orucu tutamaz veya Ramazan orucunu kaza edemez,

orada hazr ise einin izni olmakszn kimseyi davet edemez. Bir kadn
kocasyla evlenmek maksadyla kz kardeinden boanmasn talep etme-

sin. Bir kadn yannda mahremi olmakszn üç günden fazla yolculua

çkamaz. Mafiret hususunda dua edince srarla dua etmek gerekir. ‘Al-

lah’m, dilersen beni bala’ deme, O’nun rahmetini ve mafiretini ta-

lep et. Allah’tan bir eyi dilerken, onu çok görme. Allah’n katindakiler

senin umduundan çok fazladr. zni olmakszn kardeinin malnda ta-

sarrufta bulunma. Sabahladn her gün öyle de: ‘Allah’m! Ben kendi

malm kölelerime sadaka olarak verdim. Allah’m! Bana her kim eziyet

eder, her kim söver, her kim beni kzdrr, kim hakknda hüküm ver-

memi gerektirecek ekilde bir ey yaparsa, ahit ol ki, dünya ve ahirette

ondan talebimi braktm.’ Su içtiinde oturarak iç. ‘Zamana yazk ol-

sun’ deme, Allah zamandr. Hz. Peygamber böyle buyurmutur. Görü-

necek ekilde omuzlarn gösterme. Ölü veya diri kimsenin baldrna

bakma. Kimsenin kabri üzerinde oturma veya namaz klma. Namazn-

da herhangi birinin yüzü sana dönmüken ona doru namaz klma,

kabri mescit edinme. Sana ulaacak zarar nedeniyle ölümü arzulama,

sadece öyle de: Allah’m! Hayat benim için hayrl olduu sürece beni

hayatta tut, ölüm hayrl olunca beni öldür. Bir kavme fitnenin ulama-

sn irade edince, beni fitneye maruz brakmadan kendi karna al.’

Fütûhât- Mekkiyye’nin otuz altnc sifri sona ermitir.
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[Rahman ve Rahim Allah’n adyla]

Tavsiye

Bilhassa hükümdarlar arasnda olmak üzere, herhangi bir kavmin

vasisi veya elçisi veya ahidi olma! Gusül abdesti alrken ykandn yere

küçük abdestini bozma, abdestini ayr bir yere boz. Mümkün mertebe

adakta bulunma, fakat adakta bulunursan adagm yerine getir. Hz.

Peygamber adakta bulunann cimri olduuna ahidik etmitir. Dü-
manla karlamay arzulama, fakat karlatnda sebat göster, kaçma.

Bilhassa sahabe olmak üzere, müminlere küfretme. Sahabeye küfretmek

ashab hakknda Hz. Peygamberi mahzun eder. Rüzgâra sövme, rüzgâr

Rahman’n nefesindendir. Allah’tan rüzgârn ve onunla gönderdii ey-

lerin hayrlsn iste, onun ve getirecei eylerin kötülüünden O’na s-

n. Yeni bir elbise giydiinde besmeleyle giy ve öyle de: ‘Allah’m! Bu

elbisenin ve dikili sebebinin en hayrlsn bana ulatr. Onun ve dikili

sebebinin kötülüklerini bana ulatrma.’ Kblende bulunduklarnda,

uyuyanlara dokunma. eriatn giymeni yasaklad ipek, altn vb. gibi

eyay giyme, ipekli bir ey üzerine oturma. Zimmî ile karlanca önce

sen selam verme, ona yolu daralt. Üzümü kerem diye isimlendirme.

‘Ineb, huble’ deyin, kerem demeyin. Hz. Peygamberden bu konuda ge-

len bir hadiste öyle denilir: ‘Üzüme kerem demeyin, kerem Müslüman

adamdr.’ Kerem demeyin, ineb ve huble deyiniz. Deve ve küçükba

hayvanlar (yavrularnn kendilerini emmesinden korumak üzere) ba-

lamayn; satmak istediinizde ve müteri bunu isterse durum farkldr.

Genel olarak Allah’tan bakas adna yemin etme.

Kbleye yönelen herhangi bir günahkâr tekfir etme. Hz. Peygam-

ber birisini tekfir etmise, onu tekfir edebilirsin. Cemaade namaz kl-

mak isteyen bir ein olduunda, onu cemaate gitmekten alkoyma, fakat

evinin onun adna daha hayrl olduunu kendisine öret. Öfkeyle veya

sakinken, kendine, evladma, hizmetçine veya malna beddua etmekten

uzak dur ve kendini koru. Hastay yemeye zorlama, hiç kimseye atele

azap etme, et yediinde onu bçakla kesme, çineyerek ye!

Tavsiye

Yemek ve namaz ayn anda hazr olunca önce yemee bala. Aç bir

haldeyken namaz klmaktan uzak dur. Allah’n kendisine itaati emrettii
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birisi (mesela, ulu’l-emr) günah bir ii emrederse, kendisine itaat etme.

Kendisinden dolay mazeret (beyan edecein) eyden uzak dur. Birini

ikrah ettiinde ve zorladnda, mazeret dileyerek kendisini geniletmi

olmazsn. Sradan bir insan bile olsa seninle konuana kar tevazu sahi-

bi ol! Unutma ki, herkesin kendi nezdinde bir deeri vardr. Tevazu

göstermekle onun kalbini kazanrsn, o da -senin aleyhine deil- lehine

olur. Allah sana sevilmeyi emretmitir. Böyle davranmak da insanlara

sevilmenin yoludur. Senin nezdinde birinin ahitlii bulunsa ve o kii

bunu bilmezse ve ona muhtaç hale gelmi olsa, gerçei ona bildirmeli-

sin. Yoksul kardeine gücün yettii miktarda ihsanda bulun ki, öyle bir

ikramn sevab büyüktür. Allah’tan korkmak, iman ederek O’ndan

umut etmelisin. Korku ve umudun eit olsa bile, yine de umut ve Allah

hakknda hüsnüzanmn sana hakim olsun. Allah’n rahmetinde tamahkâr

ol! Hz. Peygamber’in ‘Kâfir Allah’n katndaki rahmeti bilseydi, hiç

kimse cennetten umut kesmezdi’ dediini hatrla. Hangi hediye olursa

olsun, hediyeyi reddetme veya küçümseme. Her nefes Allah’a tövbe

ederek yönel. Herhangi bir hususta birisiyle ortaklk yapnca, onu al-

datma. Bir ey yaparken en güzelini yap. Çünkü Allah her ey üzerine

ihsan, yani O’nu görerek yapma (düsturunu) yazd. Tevazu sahibi ol,

kimseye kar böbürlenme. Ali b. Ebu Talib el-Kayravani bu konuda u
dizeleri söylemitir:

nsanlar temsil yoluyla birbirine denk:

Babalan Adem analar da Havva

Asl bakmndan bir nesepleri olsa bile

Övünecekleri bir nesep; toprak ve sudur balar

Sadece ihsan sahiplerinin üstünlüü vardr

Onlar doruya yönlendiren klavuzlar

Herkesin deerim güzelce bil

Cahiller bilgi sahiplerine düman

Allah’tan çekinmenin dnda övünülecek bir özellik yok! O’ndan

çekinmek ve takva sahibi olmak Allah’n kullaryla arasndaki badr.

Seni ilgilendirmeyen ve manas olmayan hususlarda dedikodu yapmak-

tan sakn. Fakat bilhassa bir hayr bakalarna ulatrrken durum farkl-

dr (mesela evlilikte taraflar hakknda doruyu söylemek gibi). Çok so-

ru sorma, soracaksan sadece seni saadete ulatracak ahlak vc bilgiyle ü-

gili hususlarda soru sormalsn. ‘Bilmiyorsanz, zikir ehline sorun
*51 Her

insann her hareketi, duruu, girmesi veya çkmas eriatn be hük-
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münden birisinden yoksun deildir. Bilmiyorsan, eriatn bu husustaki

hükmünü sorup gücün yettii ölçüde sorumluluunu yerine getirmek

üzere çalmaksn. Yasaklara daha çok riayet etmeli ve kendi hakknda

azimetlere (fetvaya deil) sarlmalsn. Mal zayi etmekten sakn. Mal
zayi etmek, Allah’a isyan ve günah yolunda onu harcamaktr. Mal zayi

etmenin bir yönü, Hakk raz etmeyecek bir ite kullanacan bildiin

birine onu vermektir; öyle yapacan bilmezsen sorumluluun yoktur.

Hiç kimseyi -öyle kalacana inanyor iken- Allah’n raz olmad bir

ite ve durumda bulunurken terk etme! Buna imkân yoktur, sadece ila-

hi hükümlerde durum farkldr. Bu itibarla fakihler, ortadan kalktn
gösteren bir delil yoksa, ahsta bilinen halin sürekliliini kabul ederler.

Ayn durum bu kez döndüü hal için geçerlidir; onun ortadan kalkt-

n gösteren bir delil olmadkça, yeni halin de sürekliliini kabul ederler.

Kat ve inatç olmaktan saknmalsn. nsanlar bezdiren, onlar ka

çrtan, ilerini zorlatran birisi olma. Buna mukabil kolaylatran, öre
ten ve müjdeleyen ol. Açk ve gizli, taknlktan ve fuhutan uzak dur

Allah kendisinden utanlmaya en layk olan kimsedir. Allah’ raz etme

yen bir yoldayken O’nun mühlet vermesi nedeniyle kendini aldatma

Allah öyle der:
*

Biz günahlar çoalsn diye onlara mühlet veririz, onlar

için iddetli azap vardr.'
452

Allah’n bu hususta tuzaa düürmesinden

sakn. ‘

Allah’n rahmetinden ümit kesme, O’nun rahmetinden kâfir bir ka-

vim ümit keser.'
4 '3 arap içmek vb. gibi akl göriiren her eyden zak

dur. Konuurken yapnacklktan kendini koru. Namazda rükû ederken

veya secde esnasnda Kur’an okuma. Rükû ederken söyleyecein udur:

‘Subhane rabbiye’l-azim ve bi-hamdihi (yüce Rabbim münezzehtir,

O’na hamdederim).’ Rabbini tazim etmelisin. Secdede ise öyle dersin;

‘Subhane Rabbiyel a’la ve bi hamdihi (yüce Rabbim münezzehtir, O’na

hamdederim.)’ Bu sözü en az üç kez ve daha fazlasyla söylemen gere-

kir.

Tavsiye

Bilhassa seher vakitlerinde olmak üzere, hem kendin hem bakalar

için çok istifar etmelisin. Allah’n yeryüzünde bulunan herkes için is-

tifar eden melekleri olduu kadar bilhassa iman edenler için her halle-

rinde ve meclislerinden kalkarken istifar eden melekleri vardr. Doru
söylemenin eriat tarafndan emrediidi yerde doru söylemelisin;

korkak olma ve çekinme. eriatn kendisinden uzaklaman istedii bir
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yerde ve dorumda yalan söylemekten uzak dur. Üç korkun olsun: Al-

lah’tan kork, kendin için kork, Allah’tan korkmayandan kork! Hatip ve

imam olduunda, hutbeyi ksa rnt, Cuma namazn uzat. Böyle yapmak

kiinin dinde anlay sahibi olduunun delilidir. Yaptn her amelde ve

ite Allah karsnda bulunmann uuru (huzur-mea’l-Hak) ve salih ni-

yet sahibi olmalsn. Yallara sayg göstermelisin, unutma ki, yaldan

Allah bile haya eder. Kur’an okuyucularna ve adil hakimlere saygda ve

ikramda bulunmalsn. Borçtan kendini uzak tut. Borç geceleyin düün-

celere düürürken gündüz insan hor ve zelil eder. Rabbine dünyann

süsünden herhangi birini ortak koma; sen nefsinin gayelerine deil,

seni bilfiil var edene aitsin. Nefsin gayeleri mevcut durumda hastalklar

demektir. Bu konuda bize bildirilen bir rivayet vardr: Abdal’dan (Be-

dellerden) birisi arkadalaryla havada yürürken, yeil bir bahçenin üze-

rinden geçiyorlarm. Orada büyük bir pnar varm. Bedel aaya inip

abdcst almak ve o güzel bahçede namaz klmak istemi. Anszn cemaa-

tin arasmdan dümü, onlarn arasndan ayrlm ve bu (talebi) ölçü-

sünde onlarm derecelerinden aa inmitir. Burada ne kadar önemli bir

sr bulunduuna bakmz! Burada ince bir mana vardr. Allah öüt alr-

san, sana bu srla öüt verir. Gücün yeterse gece ve gündüz her vakit

Rabbine dua etmelisin. Hiçbir vakit bunu ihmal etme.

Zekât verirken bir hakk hak sahibinin vekiline ulatrma görevini

yerine getirdiini unutma ve zekât böyle bir niyede ver. O kii Allah’n

senin malnda belirledii kendi hakkn alan bir zekât görevlisidir. Hü-

kümdar izni olmadan zekâtn hükümdarn belirledii görevliden baka-

sna verme. Onun izin verdii kii ise zekât görevlisidir. Sen zekât hu-

susunda (görevini ihmal etme) ve söylediim tarzn dnda kendini

tezkiye etme. Zekât görevlisi malm alrken zalim olursa, sorumlu -sen

deil- odur. Bu hususta insanlara birtakm kukular gelmitir ki iin

gerçeini ahiret hayatnda örenebilirler. Ehl-i beyt’ten olan eriflere

sadaka verme! Onlara ulatrdklarn sadaka deil- hediye saymalsn.

Onlara ‘sadaka’ niyetiyle verirsen günah ilemi olursun. Sadaka niyetiy-

le verdiini onlara bildirirsen, durum farkldr: Onlar verdiin ‘sada-

ka’y yediklerinde hiç kukusuz sadaka yiyerek günaha düerlerken sen

ise Ehl-i beyt’e almalar helal olmayan bir eyi verdiin için günahkâr

olursun; hâlbuki uzaklatracak bir ite (Hakka) yaklaacam zannet-

mitin. Hakkn olmadan Allah’n malna el sürmemelisin. Nasl bir in-

san olursa olsun, babandan uzak durmaman gerekir. nsanlarn aypla-
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rm aratrma, sadece kendinle ilgilen. Oluna güzel isim ver, ona edebi

öret. Ein geçimsiz birisi olursa, onu idare et, kendi akimn derecesin-

den onun akl düzeyine in. Böyle davranmak aklnn kâmil olduunu

gösterir. Herkese -senin kendi durumuna göre deil- onun durumuna

ve seviyesine göre davran. Bu itibarla kadnlara hakim olan hal, kâmil

adamlarn derecesine yiikselememektir; bunun istisnas, mran kz
Meryem ile Firavun’un ei Asiye gibi, nas ile kâmil olduklar sabit olan

ve bildirilen kadnlardr. O ikisinin kemalini bildirmek üzere Hz. Pey-

gamber’den gelen hadis vardr.

Hüküm verirken adil ol. htiyacn giderdikten sonra atei söndür.

Çörek otu kullan, çörek om, ölüm dnda her hastala ifadr. ehrin

ileri gelenlerinden biri cüzzam hastalna yakalanmt. Bütün doktor-

lar hastaln kendisinde ilerlemi ve yerlemi bir halde kendisini gör-

düklerinde bu hastaln ilac olmadn söylemilerdi. ble ehrinden

Afroullarndan bir hadisçi kendisini görmü. Hadisçinin ad Sa’d es-

Suud idi. Onun bu hadis hakknda salam bir iman vard ve kesin ola-

rak inanrd. Adama öyle demi: ‘Ey adam! niçin tedavi olmuyorsun?’

Adam ‘doktorlar bu hastaln ilac yoktur’ dediler diye cevap verince,

öyle demi: ‘Doktorlar yalan söylemi, Hz. Peygamber onlardan daha

doru söylemitir! Hz. Peygamber çörek otunun bütün hastalklara ifa

olduunu söylemitir. Senin maruz kaldn hastalk da onun ifa oldu-

u hastalklardan biridir.’ Sonra öyle eklemitir: ‘Çörek otu ve bal al,

kartr ve bütün bedenine, bana, yüzüne, ayaklarna ve her tarafna

sür ve ovutur, bir müddet öyle kal.’ Adam ykanm, derisi soyulmu,

eskinin yerine baka bir deri gelmi, dökülen saçlar yeniden bitmi, da-

ha önceki afiyet ve salk haline dönmü. Doktorlar ve insanlar onun

Hz. Peygamberin hadisi hakkndaki salam imanna arma. Allah

kendisine merhamet eylesin,, o her hastal tedavi ederken çörek otu

kullanrd. Göz iltihabna kar da onu kullanrd; gözüne sürme eklin-

de sürer, gözü birden iyileirdi. ,

Tavsiye

Gücün ölçüünce müslüman kardeinin iffetini koru, haremine sal-

dr olduunda onu yalnz brakma. Hz. Peygamber’in öyle dedii ri-

vayet edilir: ‘Bir mümin müslüman kardeini saygnlnn çinendii

ve iffetine laf edilen bir yerde yalnz brakrsa, Allah da yardm istedii

bir yerde kendisini yalnz brakr.’ eyh Ebu Abdullah ed-Dakkak -ki
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Marip ehirlerinden Fasl idi- kadar bu hadise hakkn veren baka bi-

rini görmedim. Kimsenin gybetini yapmad kadar kimsenin de gy-

beti onun yannda yaplamazd. Bazen öyle derdi: ‘Hz. Ebu Bekir’den

sonra benim kadar sddîk kimse yoktur.’ Bunu söylerdi ve kendisi de bir

seyyid idi. Menakbn ve hayatn eyhimiz Ebu Abdullah Muhammed
b. Kasm b. Abdurrahman b. Abdulkerim et-Temimi el-Fasi derlemiti.

O Fas ehrinde, Aynü’l-Hayl’deki Ezher camiinin imamyd ve kitabn .

el-Müstcfad min Zikri's-Salihin mine’l-lbad diye isimlendirmi, Fas’ta

yazmt. O kitab zannedersem 593’te eyhin huzurunda okumutuk.

Müslümaniardan birisiyle karlanca selam verirken onunla musafaha

yap, fakat yabanclarn yaptklar gibi öpüme. Öpümek kötü bir al-

kanlktr. Hz. Peygamber’e öyle denilmi: ‘Bir adam bir adamla kar-

latnda, onu öpebilir mi?’ O da ‘Hayr’ diye cevap vermi. ‘Peki

musafaha edebilir mi’ diye sorduklarnda ‘evet, edebilir’ diye cevap

vermitir. Baka bir hadiste Hz. Peygamber ‘iki Müslüman musafaha

ederken henüz ayrlmadan Allah onlarn günahlarna mafiret eder’ der.

Eine, kzlarna, müminlerin kadnlarna evlerinin dndayken elbi-

selerini çkartmamalarn tavsiye etmelisin. Gecelerken vasiyetini ba-
nn üzerinde yazl tutmalsn. Uyuduktan sonra, canllarn arasndam
yoksa ölülerin arasnda m sabahlayacan bilemezsin. Allah uykuda

öleceine hükmettii kiinin nefesini tutarken ötekini belli bir süreye

kadar brakr. Unutma ki yaratklar karsnda tevazu sahibi olmak Al-

lah katnda yüksek mertebe sahibi olmak demektir. Kadnlarla ve ço-

cuklarla çok oturup kalkma! Onlarla oturup kalkmak -seviyelerine indi-

in ölçüde- akln eksiltirken ayn zamanda -çocuklarla deil de- kadn-

larla oturup kalkmak nedeniyle tezahür edebilecek fitneler vardr. Ele-

rine sözü eip bükmemelerini tavsiye etmelisin. Sözü eip bükerlerse,

kalbinde hastalk bulunanlarn dikkatlerini çekerler. Onlara evlerinde

onrmay, gözlerini (harama bakmaktan) kapatmalarn, ziynetlerini Al-

lah’n emrettii yerlerin/kimselerin dnda açmamalarn tavsiye etmeli-

sin. Hizmetkârlarn elerinin yanma girmemelidir; çünkü onlar da er ki-

idir. Kadnlarn yetikin erkeklerden perdelediin gibi onlardan perde-

lenmelisin. Çünkü onlar da erkek snfndandr. Melekle oturan ve onun

karsnda güvenilir bir yakn ol, ona kar tevazu sahibi ol. kinci bir

arkada türü olma; o eytandr. Emirlerini ve sözlerini dinleyerek, me-

lee kar eytana yardmc olma. Onu baarszla mahkûm et. Buna

mukabil melein ilhamn kabul ederek, eytana kar yardm iste. Se-
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ninle beraber oturan kerem sahibi yazar meleklere ikramda bulun. On-

lar seni muhafaza eden meleklerdir. Sen de onlara sadece hayr yazdr,

onlara yazdrdklarn sana okunacaktr. Dünya bütün nimetleriyle bir-

likte üzerine akarken onlarda Allah’n rzasna aykr ekilde davranmak-

tan ve tasarrufta bulunmaktan sakn. Bu itibarla verdii nimetlerle Al-

lah’a asi olma! Nimete ükrün bir yönü de nimetler vastasyla Allah’a

itaat etmen, daha dorusu nimetleri O’na itaat etmek vesilesi edinmek-

tir. Dünyevi ilerde yarmaktan sakn, gücün ölçüünce onlar azalt ve

dünya ehliyle arkadal azalt. Onlarm kalpleri, nimetlere olan sevgileri

nedeniyle, Allah’tan gafildir. Kalp Allah’tan gafil kalnca, dil de O’nu

zikretmez; sadece yemin ederek Allah’ zikredebilir veya Allah’n kendi-

sine öfkelenecei yerlerde ve durumlarda O’nun adn zikredebilir.

Tavsiye

Çok yemek yeme! Çok yemek zekây alr götürür. Hayatta kalmak

için ye ve itaat etmek maksadyla yaa! Yemek için yaama veya iman-

lamak için yemek yeme. Helalle doymu bir midenin tekrar yemesi ka-

dar kötü dolmu bir kap olamaz. Bedenini ayakta tutacak birkaç lokma

insana yeterlidir. Bir imamn arkasnda namaz klarken ona uy ve tâbi

ol; imam tekbir getirmeden sen tekbir getirme, rükûa gitmeden rükû

etme, ban kaldrmadan ban kaldrma, secdeye gitmeden secde et-

me. Namaz bitirdikten sonra ‘amin’ de ve imamdan ayr hareket etme.

mamlk yapnca cemaatin en zayfm dikkate al; onun namazdan so-

umasna vesile olacak ekilde namaz uzatma. Rükû ve secdeleri ta-

mamlarken namaz ksa tut, bir ayet okurken hangisinden balayacana

dikkat et. Allah’n ‘Ey insanlar’ veya
l

ey iman edenler’ dediini duyunca,

kendini muhatap kabul et, kulam açarak dinle. Bu hitapta söylenenleri

kabul ederken, ne söyleniyorsa ona göre hareket et. Allah bir eyi yasak-

larsa ondan uzak dur, emrederse gücün ölçüünce yap! Yapamayacan

bir ey duyduunda, o vakit o emirle yükümlü deilsin. Bunu bilmeli-

sin! ‘Gücünüz ölçüünce Allah’tan korkun, dinleyin ve itaat edin.’

mam ‘semiallahu li-men hamideh (Allah kendisine hamd edeni

duydu)’ deyince, bu sözün Allah’m kulunun diliyle söylemi olduu bir

söz olduuna inan. Sen de ‘Rabbena ve leke’l-hamd, hamden kesiran

tayyiben mübareken (Rabbimiz! En mübarek ve temiz hamdler sana-

dr; çok, temiz ve mübarek hamdler)’ diye karlk ver. Rabbimiz böyle

bir hamd sevdii gibi u ekildeki bir hamdi de sever ve ondan raz



330 Fütûhât- Mekkiyye l8

olur: ‘Gökler ile yer ve o ikisinin arasmdaki yerler, bunun dnda dile

getireceim her yer dolusunca' hamd Allah’a aittir.’ Allah’n söyledii

söz dorudur. Hepimiz O’nun kuluyuz. O’nun verdiini engelleyecek

veya engellediini verecek olan yoktur. Çalann gayreti bu hususta

fayda vermez. Rükûda üç kere u duay oku: ‘Subhanallahi’l-azim (yüce

Allah’ tenzih ederim).’ Dilersen ‘subhane rabbiye’l-azim ve bi-hamdihi’

de diyebilirsin. Secdede üç kere ‘Subhane rabbiye’l-a’la ve bi-hamdihi

(A’la rabbimi tenzih ederim, hamd ederim)’ demelisin. Bu say en az-

dr. bn Rahaviyye namaz klann rükûda ve secdelerinde üç kez bu tes-

pihleri yapmad takdirde, namaznn caiz olmad görüündedir.

Daha önce unu tavsiye etmitik: Gücün ölçüünce alimler arasndaki

görü ayrlklarndan uzak dur. Hacca gitmek istediinde, hac için ih-

rama gir veya kurban keseceksen hac ve umreye birlikte niyetlen. Kur-

ban kesmeyeceksen umre yapmak üzere ihrama gir. Bu durumda

temettü’ hacc yapmalsn. Bu sayede (alimler arasmdaki) görü ayrl-

nn dna çkm olursun. Bunu bilmeyip, hac için ihrama girdiinde

yannda kurban da yoksa, umre yapm olursun. Nitekim Hz. Peygam-

ber veda haccnda sahabesine böyle emretmi, kurban olmayanlarn ih-

ramdan çkmalarn söylemitir.

Bir hastay ziyaret ederken veya ölmü insann yannda bulunurken

sadece hayr söz söyle. Köpein yalad bir kap görünce, o suyu boalt

ve kendisiyle ahdest alma. Kab yedi kere ykadktan sonra sekizincide

toprakla ykaman lazmdr; istersen ilk keresinde toprakla ykayabilirsin.

Uykudan uyandnda elini abdest suyunun bulunduu kaba daldrma.

Necaset elbisene bulamasn; küçük abdestini bozduunda üzerine sç-

ramasn. Yolculuktan dönerken gece vakti eve girme, mescitte gecele,

orada iki rekât namaz kl, sonra evine gidersin. Haber vermeden eve

girme, ailenin seni mutlu ve memnun klacak ekilde karlamalarn

salayacak birisini haberci olarak gönder. Ailen geleceini haber alnca,

görmek istemediin hallerini düzeltirler. Önündeki yemee sinek dü-

tüünde, sinei yemee batrmakszn kovma! Sinein bir kanadnda

zehir, dierinde ilaç vardr. O ilaç her zaman hastaln bulunduu ka-

nadn zararn götürür. Birisine dayak atarken yüzüne vurma veya

onunla dövümekten sakn. Birisini sevdiinde, sevdiini ona söyle;

bunu söylemek onun seni sevmesini salar, o da seni sever, seni görür.

Bir yaknn ölünce onun cenaze ilerini üstlen, güzelce kefenle, gü-

zel bir ekilde yka. Sana bir yemek getirildiinde yemein her yönün-
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den veya üzerinden yeme. Namaza yürürken vakar ve sekinet üzere yü-

rü, fakat kibirlenme, bir yokutan iner gibi yürü! Böyle yürümek kibri

uzaklatrr. htiyacn karlarken acele davran. Uykun gelmiken na-

maz klma; uyu, uyku gidince namaz klarsn. Bir gece namaz klyor-

dum. Uykum geldii için de uykuyu kendimden uzaklatrmaya çal-

yordum. Uyku gitti. Fakat bir de baktm ki okumak yerine kendime

kötü sözler söylüyorum. Bunun üzerine namaz braktm, uyudum.

Yats namazndan önce uyuma, onun ardndan da konuma. Fecr na-

mazn kldnda, sa tarafnn üzerine uzan, daha sonra sabah nama-

zn klarsn. Teehhüde kalktnda, Hz. Peygamber’e salât ve selam

getir, kabir azabndan, cehennem azabndan, Deccal Mesih fitnesinden,

ölü ve dirilerin fitnesinden Allah’a sn. Bunu terk etmemeye çal, ta

ki tavsiyeme uyarak yaptn fiillerle (alimler arasndaki) görü ayrlkla-

rndan uzaklarsn. Ben sana terk edip etmemede alimler arasmda gö-

rü ayrl bulunduunu bildiim ileri terk etmeni tavsiye ediyorum.

Böyle yapnca yaptn ibadet, üzerinde görü ayrl bulunmayacak

ekilde, noksansz ve tam ibadete döner. Tavsiyelerdeki gayem budur.

Sen de yaptm tavsiyelerden hiçbirini ihmal etme.

Tavsiye

Oruçluyken büyük günah ilememeye çal. Öyle bir günah orucu-

nu bozar. Oruç sana deil, Allah’a ait bir ibadettir. Allah raz olmaya-

ca bir iteyken seni görmesin. Orucu tutarken en güzel halde ve ihsan

üzere bulunmalsn (Allah’ görür gibi). Birisi sana kötü söz söyler veya

seninle kavgaya tutuursa, ‘ben oruçluyum’ de, onun fiiline karlk

verme. Zengin isen insanlara vakfedecein bir sadaka-i cariyen olsun.

Öyle bir vakf belirli bir insan grubuna mahsus deil, ahadeti lafzla

söyleyen veya Müslüman olarak doan tüm Müslümanlara tahsis edilir.

Vakflar zikrettiim üzere kurulmazsa, insanlarn haram yedikleri bir

(mala) dönerler. Bunun yan sra vakfeden de Müslümanlktan baka

belirli bir art ileri sürmü olduu için günah ilemi olur. Bir art ko-

acaksa -ki komas da lazmdr- hallerinin çounluunda hayrn gö-

rünmesi artn ileri sürebilir. Din hususunda faydal bir ilmin oldu-

unda da ilmi insanlara yaymak, kyamete kadar dinleyen herkesin fay-

dalanmasn salamak gerekir.

Kardeim! Bir insan elinde çekilmi haldeki klc senden almak is-

terse, klc knna sokmadan kendisine uzatma. eriatn naho karla-
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d bir ite bir müslüman gördüünde, onun amelini naho gör, faili

olan müslüman naho görme ve knama. Onun amelini naho görme-

de dürüst ve doru sözlüysen söz konusu amelin benzerini yapmaman

lazmdr. Ayn ameli kendin bakasnda gördüünde naho karlad-

nda, böyle davrann sebebiyle ikiyüzlü olursun. Burada gizli bir sr

ve yadrganan iin bakalamasna yol açan srl bir tuzak vardr. Bir

yolculuktayken evlenmek istersen, bunu duyurma. Geceleyin ayak ta-

km o yola yönelirler ve onlardan herhangi birisi sana eziyet edebilir.

Bir menzile yerletiinde, öyle dua etmen gerekir. ‘Euzu bi-

kelimetülahi tammeh min erri ma-halaka (yaratt bütün eylerin kö-

tülüünden Allah’n tam kelimelerine snrm.)’ Bu durumda orada

bulunduun sürece hiçbir ey sana zarar vermeyecektir. Arkadam Ab-

dullah Bedr el-Habei, eyh Rebi b. Mahmud el-Hattab el-Mardini’den

aktararak öyle demitir: ‘Bir gece Re’sü’l-ayn’de bir mescitte konakla-

mtk. Orada cerarir denilen zehirli akrepler vard, kuyruklarm sokar-
*

ken kaldryorlard ve birini soktuklarnda o kii yaamazd. Bir adam

mescide gelmi ve bu duay okuyarak mescitte gecelemi. O gece akrep

kendisini sokmu, sonra bandan geçenleri eyh er-Rebi’ye aktardn-

da eyh öyle demi; ‘Hadis sahih olarak tahakkuk etmitir. Allah ölü-

mü senden uzaklatrmt. O akrepler kimi soksa o kii ölür.’ Benzer

bir hadiseyi de kendim tecrübe etmitim. Bu duay okumuken bir ke-

resinde birden çok akrep beni sokmutu, onlarn aclarn hissetmedim.

Fakat elbisemde iki kurun vard ve onlarn sokulmann acsm uzakla-

trdklarn duymutum. Akrebin bana tesir etmeyiinin duadan m yok-

sa kurundan m veya her ikisinden mi kaynaklandn bilmiyorum.

Fakat yolculuk boyunca sokulan yer imiti ve üç gün boyunca ikin-

lik sürmü, ben ise ac hissetmemitim. Yemek, içmek, bir yere girmek,

çkmak, hareket, durmak gibi balayacan her fiilde önce besmele

çekmelisin. Allah’n evine girerken sa ayanla girmeli, çkarken de sa
ayanla çkmalsn. Aynlrken sa ayanla, ayakkabn çkarrken sol

ayanla balaman gerekir.

Tavsiye

Yannzda üçüncü biri varken arkadanla gizlice bir ey konuma.

Öyle bir davran hiç kukusuz yannzdakine tedirgin eder. Allah’n kul-

lar hakkmdaki murad, kalpleri uzlatrmak, sevgi ve muhabbeti temin-

dir. Allah ülfeti Hz. Peygamber’e yönelik ihsanlarndan birisi sayarak
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öyle demitir: ‘Yeryüzü ildeki her eyi infak etseydin onlarn kalplerini uz-

latramazdn, fakat Allah onlar uzlatrd .’
454 Üçüncü birinin anlayama-

yaca bir dille konumamalsn. Öyle bir davranla gizli konumak

arasnda fark yoktur. Her zaman doru söyle. Fiillerinde insanlarn en

dürüstü olmalsn ki, cn doru görülü olabilesin. Horozun öttüünü

duyduunda, Allah’n ihsanm talep et; horoz melei gördüünde öter.

Eein anrdn duyunca eytandan Allah’a sn. Eek eytan gördü-

ünde anrrken horoz melei gördüünde öter. Rivayete göre, Allah’n

gökyüzünde bir horozu vardr. O horoz ötüp yeryüzündeki dier ho-

rozlar sesini duyduunda, onlar da öter ve feryat ederler. Her duru-

munda zorunlu bir ekilde Allah’a hamd et. Bu hamdle Allah senden

raz olur. nsanlar arasmda bozgunculuk çoaldnda, salih ilere de-

vam etmelisin. Belki Allah onlara salihi ve bozuk insan kapsayacak e-

kilde azap gönderir. Bu durumda onlarn fime üzere canlarnn alnma-

sna karlk; hayrl bir amelde diriltilir ve haredilirsin. Allah öyle der:

‘Sizden özellikle zalimlere isabet edecek fitneden korkun, biliniz ki Allah

iddetli ceza sahibidir.*
5*

Haprp el-hamdüliilah (demeyen) birisini knama. Knamak yeri-

ne Allah’a hamd etmesi gerektiini kendisine hatrlat, bundan sonra

(yapmazsa) onu knayabilirsin. Öfke sana hakim olduunda, gücün öl-

çüünce onu tutman ve yutman gerekir. Hiç kimseyi yüzüne kar öv-

me! Yüzüne kar birisini övdüünde, onu mahcup edersin. Birisi yü-

züne kar seni överse, zarif bir ekilde onun yüzüne toprak at. Mesela

topra avucuna alarak o kiinin önüne atmak eklinde yapar ve öyle

dersin: ‘Topraktan yaratlm olan ne umabilir ki? Ben kimim ve dee-

rim nedir ki?’ Böyle davranmakla kendini knam, övene deerini izhar,

etmi, o da hem senin hem kendi deerini örenmi olur. Övenlerin

yüzüne öyle toprak atmak lazmdr. eyhimiz Abdulhalim el-ammad,

Sela ehrinde insanlarn kendisine sayg gösterdikleri ve gözlerini dik-

tikleri cazip binekli bir adam gördüünde, hem o adama hem sayg

gösterenlere öyle derdi: Toprak üzerinde binekli bir toprak!’ Sonra

oradan ayrlarak, u iiri söyledi:

Nerden geldik nereye gidiyoruz

Zanneder misin bütün bunlar unutulacak

Onun üzerinde hakim hal, hayret ve kendinden geçmeydi. Küçük

çocuunu, akam karanl çöktüünde tasarruftan alkoy. Çünkü ey-
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tanlar bu esnada yaylr ve bir vesvesenin çocua ulamasndan emin

olamazsn. âri böyle buyurmutur. Hizmetçin yemek yapp getirdi-

inde, onu da yemee oturt; direnir ve teeddüp ederse, yemekten tattr,

bir lokma bile olsa vermen gerekir. Yemek yemeyen bir göz sahibi ba-

karken yemek yememelisin. Cuma imam hutbe okurken birinin konu-

tuunu duyarsan, ona ‘sus’ deme; dersen, sen de Cuma vaktinde abesle

itigal edenlerden olursun. mam hutbe okurken hiçbir eyi tala veya

baka bir eyle kurcalama. Bu da abes ve bo i saylr. Oruçlu olup iftar

edecein zaman, bulabilirsen hurmayla, bulamazsan birkaç yudum suy-

la orucunu açmalsn. Su içerken tek sayyla içmeli ve iftarn hzla aç-

malsn. Ardndan namaz klarsn. Yemek hazrsa, önce yemen gerekir.

Baka bir ifadeyle yemek hazr olduunda namazdan önce yemekle ba-

lamalsn. Birisi seninle konuup saa sola baktm gördüünde, onun

sözünü emanet kabul etmeli ve onu sana emanet verdiini düünmeli-

sin. Sözü ifa ederek emanete hyanet etmemelisin. nsanlar arasnda

kalbini murakabe eyle; mümin insanlardan birisi hakknda kalbine bir

deime ve bozk düünce geldiinde, o düünceyi kalbinden uzakla-

tr, ona kar hayr zanda bulun, kalbine gelen düünce hakknda onun

için mazeret ara. Yürürken beraber yürüdüünle arana bir aaç veya

duvar girip tekrar karlatnzda, ona selam ver; selam verirsen ayrl-

dn hal üzere kendisini sevdiini bildirmi olursun.

Tavsiye

Arkadalk yaptn veya seninle arkadalk yapan herkese rütbesine

ve derecesine göre davran. Allah karsnda ise O’na vermi olduun

sözü yerine getirmek üzere davran. O’na verdiin söz rububiyetini ka-

bul sözüdür. Allah es-Sahib, yani arkadatr. Hz. Peygamber böyle bu-

yurdu. Ayeücre de onlar hakknda düünerek davran. Duyularn idrak

etmi olduu ilere, ibret gözüyle bakarak davran. Bunun yan sra Pey-

gamberlere ittiba ederek ve uyarak, meleklere temizlik ve zikirle, eyta-

na onun eytan olduunu bilip kendisine muhalefet ederek davranmal-

sn. Hafaza meleklerine, kendilerine yazdracan ilerin güzel olmasn

temin ederek davran. Senden yal olana sayg, küçüe merhamet gös-

ter. Dengin olan affet, ona insaf göster, kendine tercih et, hakkm nef-

sinin hakkna tercih et, kendi hakkm onun hakk için terk etmen la-

zmdr. Alimlere sayg ve hürmetle davran. Beyinsizlere ve düüncesiz-

lere kar balayc ol, cahillere kar siyasetle, kötülere kar güler yüz-
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le ve kötülüklerinden emin kalmay salayacak ekilde davran. Hayvan-

lara kar, onlarn ihtiyaçlarn gözeterek davran; çünkü onlar dilsizdir.

Aaçlara ve talara kar, onlar gereksiz bir amaçla kullanmamak ek-

linde davran. Yeryüzüne kar, onun üzerinde namaz klarak davran.

Ölülere kar, onlara dua ederek davran; onlarn iyiliklerini zikret, kötü-

lüklerini hatrlama! Kef ve vecd ehli suflere kar, hallerini (kendileri-

ne) teslimiyet üzere davran, Onlar hal ehli olanlardr. Allah yolundaki

kardelerine, hareket ve durularn tecessüsten uzaklaarak davran. Ço-

cuklara kar iyilik yaparak davran. Eine kar güzel ahlakla davran. Ev

halkna kar sevgiyle davran. Namaza ise huzurla muamele et. Omca

günahlardan uzaklaarak, hacdaki uygulamalara Allah’ zikrederek ve

yücelterek muamele et. Zekâta kar onu hemen ödeyerek muamele et.

Tevhide ihlasla, ilahi isimlere, her ilahi ismin ortaya çkard ahlaka

göre davran. Bu itibarla ilahi isimler karsndaki muamele ve davran,

onlarla ahlakianmaktr. Dünyaya kar ondan yüz çevirerek muamele et.

Ahirete onun peinden koarak muamele et. Kadnlara onlarn fitnele-

rinden uzaklaarak davran. Mala onu harcayarak, atee ve ilahi snrlara

kar ise takva ve korkuyla davran. Cennete kar, onu talep ederek, veli-

lere kar, onlarn dosduklarn ve velayederini artracak ekilde davran.

Dümanlara kar, onlara eziyet vermeyecek ekilde davran. Nasihat

edene kar, onun sözünü kabul ederek davran. Sana bir ey söyleyenin

sözüne kulak ver. Bu itibarla bütün varlklara nasihade davran.

Hükümdarlarn karsnda onlarn emirlerini iitip itaat ederek dav-

ran. Zalim yöneticilerden ise erlerinden emin olmak maksadyla gücün

yettiince uzak durmalsn. Hükümdarlarla arkadalktan kendini uzak

tut. Hükümdarlarla içli dl olursan iin zorlar, Onu brakrsan seni

zelil eder. Böyle bir durumla karlarsan, onlarla arkadalktan uzak

kalmalsn. Kur’an okuyana okuduu sürece kendisini dinleyerek kar-

lk ver. Kur’an’a da onu düünerek karlk ver. Hz. Peygamber’in hadi-

sine sahih ve zayfn aratrarak karlk ver, hadisi ana ilkelere bavura-

rak deerlendir, ana ilkelere uygun olan al. Bununla beraber böyle bir

hadisin geli yolu sahih olmasa bile asllar ve ilkeler (ayetler) onu teyit

eder. Aslla çelien hadisi, rivayet yolu sahih olsa bile, dikkate alma; bu

durum hadisin baka bir yorumunu bilmediinde böyledir. Çünkü tek

ravisi olan haberler sadece güçlü zan ifade ederler. Sen tevatürle gelen

sünnet ile Allah’n kitabna uymalsn. O ikisi uyutabilecek ve kendile-

riyle oturulacak en hayrl iki kaynaktr. Sahabe arasnda ortaya çkan
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görü ayrlklarm incelemekten ve onlar hakknda konumaktan uzak

dur; bütün sahabeye muhabbet besle, herhangi birini knamaya izin

yoktur. Biz kendisine göre Allah’a ibadet ettiimiz dini onlardan ö-
rendik; sen de dini onlardan alrken kendilerine kar adaletle davran ve

onlar suçlama. Sahabe nesli en hayrl nesildir!

Evine kar onda namaz klarak davran. Meclisinde, Allah’ o mec-

liste zikrederek davran. Oradan ayrlna ise istifar ederek davran. Bü-

tün bu hususlarda iin esas, her hak sahibine hakkn teslim etmektir.

Hiç kimsenin senden talep edecei bir hakknn üzerinde kalmamasna

çal. Suçluya onu balayarak ve affederek karlk ver; günahkâra kar-

ona iyilik ve ihsan ile, gözüne kar Allah’n yasakladklarndan al-

koymakla, kulana en güzel sözü dinlemekle davran. Diline, kötü söz

söylemekten alkoymakla davran. O söz doru bile olsa eriat böyle bir

sözü naho karlam, onu söylemeyi yasaklamtr. Günahlara korkuy-

la karlk ver, iyiliklere umutla karlk ver. Duaya zorlanarak karlk
ver. Hakkn seni bir ie veya bir ii terke çarmasna ‘buyur’ diye kar-

lk vermen gerekir.

Nebevi Tavsiyeler

Ali b. Ebu Talib’in öyle dedii bize aktarlmtr. Hz. Peygamber

bana tavsiyede bulunarak öyle demitir: ‘Ey Ali! Sana bir tavsiyede bu-

lunacam. Onu aklnda tut, o tavsiyeye uyarsan sürekli hayr ve iyilikte

bulunursun. Ey Ali! Müminin üç alameti vardr: Namaz, oruç ve zekât.

Tekellüf sahibinin üç alameti vardr: Gördüünde yaclk eder, yann-

da yokken gybet eder, musibet gelince bela okur. Zalimin üç alameti

vardr: Kendindenaa derecedekni zorbalkla ezer, üzerindekine kar
isyan eder, zulme taraf olur. Riyakârn üç alameti vardr: nsanlar ara-

sndayken dinçtir, tek bama kalnca tembelleir, bütün ilerinde övül-

meyi sever. Münafn da üç alameti vardr: Konuunca yalan söyler,

söz verince tutmaz, emanet alnca ihanet eder. Ey Ali! Tembellerin üç

alameti vardr: hmal edinceye kadar geciktirir, zayi edinceye kadar ih-

mal eder, günah ileyinceye kadar zayi eder. Akll ahs üç yerde teza-

hür eder: Geçimi için mücadele eder, haram olmayan ilerden hazzn

kazanr, günahn peinde komaz.’

‘Ey Ali! Yakînin bir alameti de Allah’ kzdracak bir ile kimseyi

raz etmemendir. Allah’n ihsan ettii bir eye karlk kimseyi övme-

men gerekir, emretmedii sürece kimseyi knamaman lazmdr. Rzk
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harisin hrs getirmedii gibi istemeyenin isteksizlii dc rzk engelle-

mez. Allah rahatl, kendi taksimiyle; genilii, yakîne ve rzaya yerle-

tirmitir. Buna mukabil üzüntü ve gam da kendisini kzdran ilere yer-

letirmitir. Ey Ali! Bilgisizlikten daha iddetli fakirlik, akldan daha

cömert mal, kendini beenmekten daha tehlikeli yalnzlk, istiareden

daha güçlü dayanma yoktur. Yakin gibi iman, kendini haramdan ko-

rumak gibi vera, güzel ahlak gibi iyilik, tefekkür gibi ibadet yoktur.’

‘Ey Ali! Her eyin bir afeti vardr: Sözün afeti yalan, büginin afeti

unutmak, ibadetin afeti riyakârlk, zarifliin afeti sululuk, cesaretin afeti

taknlk, müsamahann afeti baa kakmak, güzelliin afeti kendini be-

enmek, deerin ve asaletin afeti iftihar, hayann afeti zayflk, keremin

afeti böbürlenmek, ihsann afeti cimrilik, cömertliin afeti israf, ibade-

tin afeti kibir, dindarln afeti hevadr. Ey Ali! Bir kii seni yüzüne kar-

överse öyle dc: ‘Allah’m! Beni söylediklerinden daha hayrl birisi

yap, bilmedikleri ilerimi bala, hakkmda söyledikleri hususta beni

yarglama.’ Böyle yaparsan onlarn sözlerinden emin olursun. Ey Ali!

Oruçlu akamladnda orucunu açarken öyle de: ‘Allah’m! Senin için

oruç tuttum, rzknla iftar ettim;’ Böyle dersen o gün -kendi ücretlerin-

den hiçbir ey eksilmeksizin- oruç tutan herkesin sevab sana yazlr.

Oruç tutan her insann kabul edilen bir duas vardr. Birinci lokmada

öyle der: ‘Rahman ve Rahim Allah’m adyla! Ey mafireti geni olan

Allah, beni bala.’ iftarda bu duay okuyana mafiret edilir. Bilmelisin

ki oruç cehennemden koruyan bir kalkandr. Ey Ali! Güne’e ve Ay’a

yönelme, onlara srtn dön. Onlara yönelmek hastalk iken onlara srt-

n dönmek ilaçtr. Ey Ali! Yasin suresini çok oku. Yasin suresini oku-

mann on bereketi vardr: Aç insan Yasin’i okursa doyar, susam okur-

sa suya kanar, çplak okursa giyinir, hasta okursa iyileir, korkak okursa

emniyet bulur, hapisteki okursa kurtulur, bekâr okursa evlenir, yolcu

okursa yolculuunda ona yardm edilir, maln kaybeden okursa malm
bulur. Bunun yan sra eceli gelen birinin bamda okunursa ölümü ko-

laylar. Sabah vakti Yasin’i okuyan, akama kadar; akam okuyan da

sabaha kadar güvendedir.’

‘Ey Ali! Cuma gecesi Duhan suresini oku ki, mafirete mazhar ola-

sn. Ey Ali! Ayete’l-Kürsü’yü her namazn sonunda oku. Onu okursan

ükredenlerin kalpleri, peygamberlerin sevab ve iyilerin amelleri sana

verilir. Ey Ali! Har suresini oku. Onu okursan kyamette her eyden
güvende olarak diriltilirsin. Ey Ali! Tebareke ve Secde surelerini oku.
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Bu iki sure seni kyamette korkularndan kurtarr. Ey Ali! Yattnda

Tebareke suresini oku. Bu sure seni kabir azabndan, Münker ile

Nekir’in sorularndan kurtarr. Ey Ali! Abdesrliyken ihlas suresini oku.

Onu okursan kyamette saa öyle hitap edilir: ‘Ey Allah’ öven kii!

Kalk ve cennete gir.’ Ey Ali! Bakara suresini oku. Bu sureyi okumak be-

reket, okumamak pimanlktr. Tembel insanlar uykusuzluk nedeniyle

bu sureye güç yetiremez.

Ey Ali! Günein altnda uzun süre kalma. Güne altnda kalmak

hastala yol açar, elbiseyi eskitir ve rengini soldurur. Ey Ali! Yangn-

dan güvende kalman salayacak dua udur: ‘Allah’m! Seni tenzih ede-

rim, Senden baka ilah yoktur. Sana tevekkül ettim. Yüce Ar’n sahibi-

sin.’ Ey Ali! Kuruntulardan kurtulmak için u ayeti okuman gerekir:

‘
Kur’ari okuduunda seninle ahirete inanmayanlar arasnda bir perde çe-

keriz Ayetin bu ksmndan ‘
Gerisin geriye kaçarlar

'4 '6 ksmna kadar

okumalsn. ‘Ey Ali! Her türlü kem gözden uzak kalman için öyle de-

men gerekir: ‘Allah neyi dilerse o olur, neyi dilemezse o olmaz. Ben Al-

lah’n her eye güç yetirdiine ahitlik ederim. Allah her eyi bilgisiyle

ihata etmi, her eyi sayca saymtr. O’ndan baka güç ve kuvvet sahibi

yoktur.’ Ey Ali! Zeytin ye, zeytinya kullan. Zeytin yiyen ve yan
kullanana eytan krk sabah yaklaamaz.

Ey Ali! Yemee tuzla bala, tuzla bitir. Tuz yetmi hastaln ilac-

dr ki onlardan birisi delilik, dieri cüzzam, ayrca abra, boaz ars,

kemik ars, mide ars vardr. Ey Ali! Yemek yemeye balarken ‘Al-

lah’n adyla’ diye bala, bitirdiinde ‘Allah’a hamdolsun’ de. Böyle ya-

parsan muhafaza melekleri sürekli iyiliklerini yazarlar. Ey Ali! Ayn ba-

langcnda hilali gördüünde üç kere ‘Allahu ekber’ ve üç kere ‘Beni ya-

ratan, seni yaratan, senin için menziller belirleyip âlemlere ayet klan Al-

lah’a hamdolsun’ de ve ardndan öyle ekle: ‘Allah meleklerine kar se-

ninle övünmütür. O öyle der: ‘Ey meleklerim! Böyle diyen bir kulu

cehennemden azat ettim, ahit olunuz.’ Ey Ali! Aynaya bakarken öyle

de: ‘Allah’m! Yaratlm güzel yaptn gibi ahlakm güzel yap ve be-

ni rzklandr.’ Ey Ali! Bir aslan görüp ban skntya girdiinde, üç ke-

re tekbir getir ve öyle de: ‘Allah korkup çekindiim bu hayvandan da-

ha büyük, daha yüce ve daha izzetlidir. Allah’m! Bu hayvann kötülü-

ünden sana snrm.’ Böyle demek Allah’n izniyle yeterlidir. Havla-

yan bir köpek gördüünde öyle de:
l
Ey insanlar ve cinler topluluu!

Göklerin ve yerin çeperlerinden.çkmaya çalsanz bir sultan olmakszn
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oradan çkamazsnz*57 Ey Ali! Evinden bir ihtiyaç maksadyla çktn-
da, Ayete’l-kürsü’yü okumalsn. Bu sureyi okumakla ihtiyacn -Allah’n

izniyle- karlanr. Ey Ali! Abdest aldnda öyle demelisin: ‘Allah’n

adyla, salât ve selam Hz. Peygamber’in üzerine olsun.’ Ey Ali! Gecele-

yin az da olsa namaz kl, seherlerde Allah’a dua eyle, duan reddedilmez,

çünkü Allah öyle der: ‘Onlar seher vakitlerinde balanma dileyenler-

dir.
,4!,s Ey Ali! Ölüyü ykamak gerekir. Kim bir ölüyü ykarsa kendisine

yetmi kere mafiret edilir. Bu mafiretlerden birisi bütün yaratlmla-

ra datlsayd, hepsini kuatrd.’

Hz. Ali diyor ki, bunun üzerine öyle dedim: ‘Ey Allah’n Pey-

gamberi! Bir ölüyü ykayan kii ne demelidir?’ Hz. Peygamber öyle

dedi: ‘Ey Rahman! Mafiret eyle.’ Ykamay tamamlayncaya kadar

böyle dua eder. Ey Ali! Tek bana yolculua çkma, çünkü eytan yal-

nzla beraber, iki kiiden nispeten daha uzaktr. Ey Ali! Bir kii tek ba-

na yolculua çktnda, saptr, iki kii de saptr, hâlbuki üç kii bir

cemaattir.’ Ey Ali! Yolculua çktnda vadilerde konaklama. Vadiler

ylanlarn ve yrtc hayvanlarn mekânlardr.’ Ey Ali! Üç kii bir hay-

vann üzerine binmesin. Öyle bir durumda en öndeki lancdenmitir.’

Ey Ali! Kölenin veya cariyenin bir çocuu olduunda, sa kulana

ezan oku ve sol kulana kamet getir. Böyle yaparsan eytan çocua za-

rar veremez.’ Ey Ali! Hilal gecesi veya ayn yarsnn olduu gece ailene

yaklama. Aksi halde (doacak) çocuun delilie maruz kalr. Hz. Ali

öyle demitir: ‘Ey Allah’n peygamberi! Niçin öyle olur?’ O da öyle

cevap vermitir: ‘Çünkü cinler kadnlara en çok ayn ortasnda ve hilalin

çkt gece musallat olurlar. Delilerin gece yans ve hilalin çkt gece

çlk attklarn görmez misin?’ Ey Ali! Sana bir sknt geldiinde öyle

demelisin: ‘Allah’m! Muhammed hakk için ve onun ailesinin hakk

için beni kurtarmam istiyorum. Bir ehre girmek istediinde veya bir

köye girmek istediinde oray görünce öyle de: Allah’m bu ehrin

hayrm ve bu ehir hakknda takdir ettiin iyilikleri diliyorum. Bu eh-

rin kötülüünden ve orada takdir ettiin kötülüklerden sana snrm.
Allah’m! Bu ehrin hayryla beni rzklandr, kötülüklerinden koru. Be-

ni o ehir halkna sevdir, o ehir halknn salihlerini de bize sevdir.’

Ey Ali! Bir yere yerletiinde öyle de: Allah’m! Bizi mübarek bir

menzile yerletir. Sen ycrktirenlerin en hayrhssn. Böyle dua edersen

orann hayrl rzkm yer, kötülüü ise senden uzaklar. Ey Ali! Mürai-

likten sakn. Çünkü onun sebebini bilemez, fitnesinden kurtulamazsn.
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Ey Ali! Petamal takmadan hamama girme, çünkü avret mahalline ba-

kan ve baklan kii lanetlenmitir. Ey Ali! ‘aret parmana ve orta

parmaa yüzük takma, bu davran Lut kavminin fullerindendir.’ Ey

Ali! pekli elbise giyme, ipekli elbise eytan çarr. Ey Ali! Rükû veya

secdedeyken Kur’an okuma. Ey Ali! Tartmaktan uzak dur, tartmak

amelleri ortadan kaldrr. Ey Ali! Dilenciyi küçümseme, at üzerinde sa-

na gelse bile istediini ver. Sadaka dilencinin eline dümeden önce Al-

lah’n eline düer.’ Ey Ali! Sadakay erken ver, çünkü sadakayla beraber

bela bulunmaz. Ey Ali! nsanlara güzel davran. nsanlara güzel dav-

ranmakla gündüz oruç tutan ve gece ibadet edenlerin derecelerine erer-

sin. Ey Ali! Öfkeden sakn, eytan Âdemogluna en çok öfkelendiinde

hakim olur. Ey Ali! Mizah ve akadan sakn, mizah Ademoglunun hey-

bet ve vakarn götürür. Ey Ali! Ihlas suresini oku, ihlas suresi fakirlii

ortadan kaldrr. Faizden uzak dur, faizde alt özellik vardr ki üçü dün-

yada, üçü ahirette ortaya çkar: Dünyadakilcr, zenginlii yok etmek,

yokluu hzlandrmak vc rzk yok etmektir. Ahirette olan özellikleri,

hesabn kötü olmas, Allah’ öfkelendirmek, cehennemde kalmak veya

orada yalnz bama kalmaktr. -Kuku ravidendir.-

Ey Ali! Evine girerken evdekilere selam ver; evdekilere selam ver-

mek, evin hayrn artrr. Ey Ali! Fakir ve miskinleri sev ki, Allah da se-

ni sevsin. Ey Ali! Miskinleri küçümseme, kyamet günü melekler de se-

ni küçümser. Ey Ali! Sadaka vermen gerekir, sadaka kötülüü senden

uzaklatrr. Ey Ali! Ailenin ihtiyaçlarn cömertçe karla ve geçimlerini

sala ki Ar’n sahibinden korkmana gerek kalmasn. Ey Ali! Binee bi-

nince öyle dua et: ‘Bize ikramda bulunan ve slam’a ulatran Allah’a

hamdolsun. O bize Hz. Muhammed vastasyla hidayet etmi ve ihsan-

da bulunmutur. Bu binei bize amade klan Allah’a hamdolsun, biz

Rabbimize gidenleriz.’ Ey Ali! Allah’tan kork denildiinde, öfkelenme;

yoksa Allah kyamet günü sana kötülük yapar. Ey Ali! Allah kulunun

öyle demesini sever: ‘Allah’m! Bana mafiret eyle, günahlar senden

baka kimse balayamaz.’ Kul bu sözü söyleyince Allah öyle der: ‘Ey

meleklerim! Bu kulum günahlar benden baka kimsenin balayama-

yacam bilmitir, onu baladma ahit olun.’ Ey Ali! Yeni bir elbise

giydiinde öyle de: ‘Allah’n adyla; hamd bu elbiseyi bana giydiren ve

avret mahallimi örtüp insanlara muhtaç olmaktan kurtaran Allah’a ol-

sun.’ Böyle deyince elbise henüz üzerindeyken Allah sana mafiret ey-

ler.
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Ey Ali! Kim yeni bir elbise giyer ve bir yoksulu veya çplak bir ye-

timi giydirirse, Allah’a komu olur, Allah ona eman verir, bu elbise üze-

rinde olduu sürece onu muhafaza eder. Ey Ali! Çarya girerken öyle

de: Allah’n adyla; Allah için ahitlik ederim ki, O’ndan baka ilah yok-

tur. Hz. Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir.’ Bunu söyleyince

Allah öyle der: ‘insanlar gafil iken kulum beni zikretti, ahit olun ki

kulumu baladm.’ Ey Ali! Allah ismini sokaklarda zikreden bir kulu-

nu beenir. O kul mescide girdiinde, öyle der: Allah’n adyla giriyo-

rum; Allah’n peygamberinin üzerine salât ve selam olsun. Allah’m!

Bana rahmetinin kaplarn aç.’ Çkarken de öyle der: ‘Allah'n adyla

çkyorum, Allah'n peygamberine salât ve selam olsun. Allah’m bana

ihsann kaplarm aç.’ Ey Ali! Müezzinin ezan okuduunu duyduunda,

sözlerini tekrarla ki müezzinin ald sevap sana yazlsn. Ey Ali! Abdes-

tini bitirdiinde öyle de: ‘Allah’tan baka ilah olmadna ahidik ede-

rim. Hz. Muhammed de O’nun elçisi ve kuludur. Allah’m! Beni tövbe

edenlerden ve temizlenenlerden eyle. Bu duay yaptnda annenin seni

dourduu gündeki gibi günahlarndan temizlenmi olursun, sekiz

cennet kaps açlr ve ‘dilediinden gir
5

denilir. Ey Ali! Yemeini biti-

rince öyle de: ‘Hamd beni yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Al-

lah’a mahsustur.’ Ey Ali içtiinde öyle de: ‘Hamd, bizi suyla içiren Al-

lah’a mahsustur. Allah onu merhametiyle tatl ve içilebilir bir su klm,
onu günahlarmz nedeniyle ac ve tuzlu yapmamtr. Böyle dua eden

biri akir (ükreden) diye yazlr. Ey Ali! Yalan söylemekten uzak dur,

yalan yüzü karartr. nsan yalan söyler, söyler, en sonunda Allah katnda

yalanc diye yazlr ve isimlendirilir; insan doru söyler, söyler, en so-

nunda Allah katnda dürüst ve doru sözlü diye isimlendirilir. Hiç ku-

kusuz yalan imandan uzaktr.

Ey Ali! Kimsenin gybetini yapma, gybet oruçlunun orucunu bo-

zar. insanlarn dedikodusunu yapan kii kyamette onlarn etini yer. Ey

Ali! Laf tayc olmaktan sakn. Laf tayclar cennete giremez. Ey Ali!

Allah adna yalan veya doru yemin etme. Ey Ali! Yeminlerinizi Al-

lah’n karsna koymaynz. Allah yalan yere kendi üzerine yemin edene

merhamet etmez, onu temize çkarmaz. Ey Ali! Dilini tut, dilini hayra

altr. Kyamet günü kul en çok dilinden dolay azap görür. Ey Ali! Is-

rarc olmaktan sakn, srarclk pimanlk getirir. Ey Ali! Hrsl olmak-

tan sakn, hrs baban (Hz. Adem’i) cennetten çkarmtr. Ey Ali! Ha-

setten sakn, haset atein odunu yemesi gibi iyilikleri yer. Ey Ali! nsan-
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lan güldürmek üzere yalan söyleyene yazklar olsun, yazklar olsun, ya-

zklar olsun! Ey Ali! Misvak kullanman gerekir; misvak az temizler-

ken Rabbin rzasn kazandrr, dileri parlatr. Ey Ali! Dilerini temiz-

lerken parmaklarn kullanarak temizlemelisin. Meleklere en naho ge-

len ey bir kulun aznda yemekgörmektir.

Hz. Ali öyle demitir: ‘Ey Allah’n peygamberi ‘Adem Rabbinde

kelimeler alp tövbe etti
’*59

ayetinde kastedilen nedir?’ O kelimeler neler-

dir?’ Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Allah Âdem’i Hint toprana,

Havva’y Cidde’ye, ylan sfahan’a, blis’i Bisan’a indirdi. Cennette y-

lan ve tavustan daha güzel bir ey yoktu. Ylann üzerinde katrda oldu-

u gibi çizgiler vard. blis onun arasna girdiinde, Adem’i kandrm,
aldatm, Allah da ylana gazap etmi, güzelliini kendisinden alarak

öyle demitir: ‘Senin rzkm topraktan vereceim! Karnn üzerinde

toprak üzerinde yürüyeceksin. Sana merhamet edene Allah merhamet

etmeyecektir. Allah tavus kuuna da gazap etmi, blis’in aaca gitmesi-

ne klavuzluk ettii için ayaklarm mesh etmitir. Âdem yüz sene ban
göe kaldrmakszn hatasna alayarak kalmtr. Bu esnada mahzun

bir ekilde oturmaktayd. Allah Cebrail’i kendisine göndererek öyle

demitir: ‘Ey Âdem! Allah sana selam ediyor ve sana öyle diyor: Seni

iki elimle yaratp ruhumu üflemedim mi? Meleklerim sana secde etmedi

mi? Seni kulum Havva ile nikahlamadm m? Bu alama da nedir öyle?’

Âdem öyle cevap vermi: ‘Ey Cebrail! Beni alamaktan uzak tutacak

nedir ki? Ben Rabbime komuluktan uzaklatrldm.’ Cebrail öyle

demi: ‘Ey Âdem! u kelimeleri söylersen Allah günahna mafiret edip

tövbeni kabul eder.’ Hz. Âdem ‘Onlar nelerdir?’ diye sorunca, Hz.

Peygamber öyle cevap vermi: ‘Allah’m! Hz. Muhammed ve onun ai-

lesinin hakk için senden isterim. Allah’m! Seni tenzih ederim, sana

hamd ederim. Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim, günahlar sen-

den bakas balayamaz, sen merhametlilerin en hayrlssm. Allah’m!

Seni tenzih ederim, senden baka ilah yok! Bir kötülük iledim, kendi-

me zulmettim. Benim tövbemi kabul et çünkü tövbeleri kabul eden ve

merhamet eden sensin. Allah’m! Saha hamdederim, senden baka ilah

yok. Bir kötülük iledim, kendime zulmettim, mafiret eyle, mafiret
a

edenlerin en hayrlssm. ite Adem’in kelimeleri bunlard.’

Ey Ali! Ev ylanlarna dokunman yasaklarm; yass ve kuyruu ke-

sikler hariç! Onlar iki eytandr. Yolunda ylan gördüünde, üç kez ‘yo-

lumdan çk’ demeden onu öldürme; dördüncüyü söyledikten sonra öl-



Otuz Yedinci Sifir 343

dürebilirsin. Ey Ali! Yolda bir ylan gördüünde, onu öldür. Ben cinle-

re yolda ylan suretinde görünmemeleri eklinde art kotum. Kim ylan

suretinde görünürse, kendisini ölüme atm demektir. Ey Ali! Dört

özellik bedbahdk özelliidir: Göz katl, kalp katl, uzun emel ve

dünya sevgisi! Ey Ali! Dört özellikten seni sakndrrm: Kuvvetli haset,

hrs, yalan ve öfke. Ey Ali! nsanlarn en kötüsünün kim olduunu sana

bildireyim mi?’ öyle dedim: ‘Evet, ey Allah’n peygamberi, bildir!’ Hz.

Peygamber ‘tek bana yolculuk yapan, misafirine cimrilik yapan ve kö-

lesini döven kiidir’ dedi. Ardndan ekledi: ‘Bütün bunlardan daha kö-

tüsünü bildireyim mi?’ ‘Bildir ey Allah’n peygamberi’ dedim. ‘Bütün

bunlardan daha kötüsü kendisinden hayr beklenmeyen ve kötülüün-

den emin olunmayan kiidir’ dedi. Ey Ali! Cenaze namaz klarken öy-

le de: ‘Allah’m! bu senin kulun ve kulunun oludur. Henüz bir ey de-

ilken yaratltaki hikmetin ona ilemitir. O sana misafir gelmitir, sen

onun yerleecei en hayrl menzüsin. Allah’m! Onun delilini ortaya

koy, peygamberine kat, sabit bir sözle onu sabit kl. O sana muhtaç

iken Sen kendisinden müstanisin. O, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ diye

kelime-i ehadet getirirdi. Onu bala, merhamet eyle, sevabndan

mahrum klma, bizi ondan sonra fitneye düürme. Allah’m! Temiz bi-

risiyse temizliini artr, hatalysa günahlarn bala.’

Ey Ali! Bir kadnn cenaze namazn klmca öyle dua et: ‘Allah’m!

Sen onu yarattn, onu sevdin, onun sahibisin, gizlisini ve açn bilen-

sin. Biz efaatçi ve duac olarak sana geldik. Bu kadn bala, merha-

met et, ecrinden mahrum brakma, bizi onun ardndan fitneye düür-

me.’ Çocuun namazn klmca öyle dua et: ‘Allah’m! Onu anne ve

babasmn takipçisi yap, o ikisine sabr ver, çocuu onlarn öncüsü kl,

onlara nur ver. Bu çocuu onlar için nur kl, anne-babasn cennete koy,

onlar çocuun ecrinden mahrum brakma.’ Ey Ali! Abdest alrken öy-

le de: ‘Allah’m! Abdesti tam almay, mafiretini tam elde etmeyi dili-

yorum.’ Ey Ali! Mümin kul krk seneyi yaadnda, Allah onu üç bela-

dan emin klar: Delirme, cüzzam ve abra hastal. Altma geldiinde,

ahirete yüz dönmütür artk. Altmtan sonra Allah ona sevdii ilerde

kendisine yönelmeyi nasip eder. Yetmie geldiinde, gök ehli ile yeryü-

zündeki Salihler onu severler. Seksene geldiinde, iyilikleri yazlr, gü-

nahlar silinir. Doksana geldiinde, geçmi ve gelecek günahlar ba-
lanr. Yüz yama geldiinde, onun ad gökte ‘Allah’n yerdeki esiri’ diye
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yazlr. Ey Ali! Tavsiyemi dinle, sen Hak üzeresin, Hak da seninle bera-

berdir.

Salihlerin Tavsiyeleri

Bir adam Zünnûn’a öyle demi: ‘Vallahi ben seni sevmiyorum.’

Zünnûn öyle karlk vermi: ‘Allah’ tanyorsan bu sana yeter, O’nu

tanmyor ve bilmiyorsan O’nu tanyan birisini ara ki, seni Allah’a ula-

trsn. Ondan Efendinin yasaklarna nasl uyacan örenirsin.’

Zünnûn’un söylediinin benzeri bir arkadamzla aramzdaki konu-

mada ortaya çkmt. Arkadam Abdullah b. ci-Üstad cl-Mcbrurî

salihlerin büyüklerinden birisiydi. Bir kardei vard öldü. Rüyasnda

kendisine öyle demi: ‘Allah sana nasl davrand?’ öyle cevap vermi:

‘Beni cennetine yerletirdi, orada yiyorum içiyorum, hurilerden istifade

ediyorum.’ öyle dedim: ‘Sana bunu sormuyorum, ben sana ‘rabbini

gördün mü?’ diye soruyorum.’ öyle demi: ‘O’nu ancak tanyan göre-

bilir.’ Sonra uyanm, bineine binmi, biliye’de yanmza gelerek rü-

yay anlatm ve öyle demiti: ‘Sana geldim ki bana Allah’ tantasn.’

Bir yaratlmn keif ve müahede yoluyla -nazarî deliller yoluyla deil-

bilebilecei ekilde Allah hakknda marifet elde edinceye kadar yan-

mzda kald. Ariflerden birisi öyle demitir: ‘Allah’n kitabnda nitele-

dii kimselerle beraber ol ve onlardan ayrlma. Onlar takva ehli ve Al-

lah’n mertebesine yakn kimselerdir. Umulur ki bu sayede göklerin me-

lekûtuna yükselir, Ebrar ile oturan ve hayrl kimselerle ünsiyet eden bi-

ri olursun. Takvada kararl ve azimet sahibi olursan kumldun demek-

tir; daha dorusu ömrünün kalan ksmnda kurtulua erdin demektir.’

Alimlerden birisi öyle demitir: ‘Dünyada aliret için azk topla! Dün-

yadaki en hayrl azk takvadr. yilikler peinde ko, derecelerde ömrün

sona ermeden önce yar içinde ol!

Tavsiye

Alimlerden birisine ‘tavsiyede bulun’ denilince, öyle demi: Arala-

rnda aldanc bir üslupla süslü sözlerle konuup zorlamal davrananlar-

dan uzakla. Onlar konutuklarnda birbirlerini aldatrken kalpleri kin,

nefret, haset, kibir, hrs, tamah, bugz, dümanlk, tuzakla doludur. On-

larn dindarlklar taassuptur, inançlar iki yüzlülük, amelleri riyadr.

Onlar dünya arzularm tercih ederler ve sadece dünyay talep ederler,

böyle bir eyin imkânszln bildikleri halde dünyada ebedi kalmak is-

terler. Bu itibarla yiyemeyeceklerini toplar, oturamayacaklar binalar
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yapar, ulaamayacaklar eyleri arzular, haram kazanr, günahlara har-

car, iyilie mani olur, yasaklanmm peinden koarlar.

Tavsiye

Yusuf b. el-Hüseyin’in öyle dedii aktarlmtr: ‘Yanndan ayrlr-

ken Zünnûn’a öyle sordum: ‘Kimle oturup kalkaym? 5 Cevap verdi:

‘Kendisini gördüünde Allah’ hatrlatan biriyle oturup kalkmalsn. O
kiinin heybeti içine yerleir, onunla konumak senin amelini artrr,

onun ameli ise dünyay gözünde degersizletirir. Yaknndayken Allah’a

asi olmazsn. Sana diliyle deil, davran ve hal diliyle tavsiyede bulu-

nur. Seni yönlendirdii ii kendisi terk etmitir. Yani o (müktesep) er-

demlerden uzaklamtr. Çünkü insan halinin gerektirdii iyi bir amel

üzere bulunur, seni ise sözüyle halinin gerektirmi olduu baka bir

amele yönlendirebilir. O esnada kendi vakti ise seni yönlendirdii ameli

ilemeyi gerektirmez. Bu sebeple diliyle onu yapman ister, yani fiilleri-

nin düzgün olmasn talep eder. Bu durum ‘

insanlara iyilii emredersi-

niz'
460

ayetinin anlamdr; burada herhangi bir iyilik belirtilmemitir.

‘Kendinizi unutursunuz, siz kitab okuyorsunuz, düünmez misiniz?’
46 '

Hz. sa'dan Gelen Bir Tavsiye

Hz. sa öyle der: ‘Ey srail oullar biliniz ki, ahiret karsnda

dünya; batt yer karsnda günein doduu yere benzer. Günein

doduu yere yöneldikçe batt yerden uzaklarsnz. Batt yere yö-

neldiinizde, doduu yerden uzaklarsnz.’ Hz. sa salih ameller ile-

yerek ahirete yaklasnlar diye onlara böyle tavsiyede bulunmutur.

Tavsiye

Bir alim öyle tavsiyede bulunmutur: ‘Saptan ve taknlklarnda

körleenler gibi olmayn. Onlar daveti duymaz, çarana icabet etmez-

ler. Onlar sürekli ahiretten yüz çevirirken, arkalarm dönerken ve uzak-

larken görürsün. Onlar topuklar üzerinde gerisin geriye dönenlerdir.

Onlar dünyaya kendilerini bütünüyle verir, lein etrafndaki köpekler

gibi, dünya karsnda köpeklik ederler. Onlar ehvetlere kaplr, namaz

terk eder, öüt dinlemez, hatrlatma kendilerine fayda vermez. Bu nite-

likteki birisinin bir süre mühlet verilmi olduu aikârdr. Onlar belli

bir süre nimedenir, ardndan ölüm onlar Hakka ulatrr. Baka bir ifa-

deyle isteyerek veya istemeyerek de olsa, ölüm onlarn yaptklarn izhar

eder, sevdiklerini isteksizce brakr, topladklarn bakalarna terk eder-
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ler. Miras braktklar mal ise adamn ei veya olunun ei veya damad

veya miras sahibi olan baka birisi harcarken vebal onlarm üzerinde ka-

lr. Kyamet günü çocuklarnn önünde ayaa kalktnda pimanlk du-

yar. Böyle insanlardan olmaktan saknn. Siz dünyalarn ahirctleri için

yaayan kimselerden olunuz. Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ruhlar

en yüce mahale balanm olan bedenlerle dünyaya elik edin.’

Salih bir adam birisine tavsiyede bulunurken öyle demi: ‘O’ndan

uzak kaldn düünme. Öyle düünürsen aldanm olursun.’ Bunun

üzerine kendisine öyle denilmi: ‘Nasl olmaz ki bu?’ öyle cevap ver-

mi: ‘Hileye maruz kalan, O’nun ihsanlarna bakandr. Böyle bir insan

ihsanlarna bakarken O’na bakmaktan geri durur.’ Sonra öyle demi:

‘nsanlar sebebe balanrken sddîklar sebeplerin sahibine ve velisine

balanmtr.’ Sonra öyle demi: ‘Onlarn ihsanlara balanmasnn

alameti, talep ettikleri iütuflardr. Sadk insann kalbinin ihsanlar veren

Hakka balandnn alameti, ihsanlar üzerine dökülürken Allah’a yö-

nelerek onlardan müstani kalabilmesi ve uzaklaabilmesidir.’ öyle

demitir: ‘çinde bulunduun anda Allah’a itimat etmelisin; haline iti-

mat etme.’ öyle demitir: ‘yi düün, böyle bir davran tevhidin özü-

dür.’

Ruhani ve Nebevi Bir Tavsiye

Hz. Isa arkadalarndan birisine tavsiyede bulunurken öyle demi-

tir: ‘Dünyaya kar sar ol, yüzünü ölüme çevir; kendini hastaln za-

yfdüürdüü bir hasta kabul et.’ Ölümü çokça an, çünkü ölüm mümi-

ne öyle bir iyilik getirir ki, onun ardnda kötülük bulunmad gibi ba-

ka bir hayr da yoktur.

Tavsiye

Zünnûn öyle demitir: ‘Üç ey iman alametidir: Kalbin Müslü-

manlarn çektii musibetlerden dolay üzülmesi, iyiliklerine vesile ol-

mak üzere onlara bolca tavsiyede bulunmak, kendisini tanmasalar ve

sevmeseler dahi insanlar maslahata vc menfaatlerine yönlendirmek!’

Ahmed b. Almed b. Seleme'öyle demitir: ‘Zünnûn bana öyle tavsi-

yede bulunmutur; ‘nsanlarn aybyla ilgilenirken kendi aybndan ha-

bersiz kalma. Onlarn üzerine gözetmen olarak gönderilmedin.’ Sonra

öyle demitir: ‘Allah’a en sevgili gelen kul kendisinden en çok bilgi

alandr. nsann aklnn tamlnn ve tevazu sahibi olmasnn delili sözü

dinlemesidir, daha önce onu bilse bile dinler, süratle hakikati kabul
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eder; kendisinden aa mertebedeki birisinden gelse dahi kabul eder,

kendisine geldiinde -nefsine ramen- hakikati ikrar eder.’

Bi- Rahibin Müslüman Bir Arife Tavsiyesi

Bir arif manastrnda ibadete çekilmi bir rahiple karlam, otur-

mu ve sohbet etmi. Dardan ‘Rahip’ diye bardnda, rahip bam
çkartarak ‘kim o?’ diye karlk vermi. Adam ‘Hemcinsin olan bir

Âdem’ demi. Rahip ‘Ne istiyorsun?’ diye sorunca, öyle demi: ‘Allah’a

giden yol nasldr?’ Rahip öyle demi: ‘Arzularna kar koyacaksn.’

Arif ‘En hayrl yiyecek nedir?’ diye sorunca, rahip ‘takva’ diye cevap

vermi. Adam ‘nsanlardan uzaklaarak bu manastra niçin yerletin?’

diye sorunca öyle demi: ‘Kalbim adna onlarn fitnelerinden korktum,

aklm onlaru kötü arkadalndan dalaletten kurtarmak istedim, nef-

simi de onlar idare etmenin güçlükleri ve kötü fiillerine kar rahata er-

dirmek istedim. Rabbimle huzur halinde bulundum ve onlardan uzak-

laarak rahatladm.’ Arif öyle demi: ‘Ey Mesih’in takipçilerinden olan

insan! Rabbiniz ile olan üikinizi nasl buldun? Lütfen sözünü süsleme-

den ve karmak cümleler kurmadan bana en doru sözü söyle.’ Rahip

bir süre susmu ve düünmü, ardndan öyle demitir: ‘Olabilecek en

kötü ekildedir.’ Arif ‘nasl olur?’ deyince, rahip cevap vermi: ‘Allah bi-

ze bedenlerimize kar kat olmay, nefislerimizle mücadele etmeyi,

gündüz oruç tutmay, gece ibadeti, insan yaratlna yerlemi ehvede-

ri terki, insana egemen arzuya kar koymay, insana musallat olan

dümanla savamay, geçimsizlii ve huysuzluu brakmay, sknu ve

güçlüklere kar sabretmeyi emretti. Bütün bunlara ramen sevab ve

ödülü geciktirerek ölümden sonraya, ahirete brakt. Hâlbuki yol uzun,

yoldaki dikenler çok, hayret var, umutsuzluk korkusu var. Rabbimizle

ilikimizde ortaya çkan haller bunlardr. Ey Muhammed’in tabileri! Siz

Rabbiniz ile ilikinizi nasl buldunuz?’

Arif öyle demi: ‘Rabbimiz bize en güzel ve en iyi ekilde davran-

d.’ Rahip sormu: ‘Nasl davranmtr, bir anlat bana?’ Arif öyle de-

mi: ‘Rabbimiz bize amele balamazdan önce büyük bir peinat vermi-

tir, saylamayacak türde hayr ve lütuflar, ihsanlar ve mevhibeler vermi-

tir, Biz O’nu karsnda amellere balamazdan farkl ihsan ve nimeder

lütfetmitir. Bu itibarla gecemiz ve gündüzümüz farkl nimet ve ihsan-

larda geçmitir. Bunlarn bir ksm alagelmi pein nimeder iken bir

ksm kazanma yoluyla elde edilen nimerierdir.’ Rahip öyle demi:
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‘Rab bir iken size bakalarndan ayr olarak niçin böyle davrand ki?’

Arif öyle demi: ‘Nimet ve ihsana gelirsek, Allah’m ihsan ve lütuflar

geneldir ve herkese gelmitir. Burada bize mahsus olan, Allah’a kar
inancmzda hüsnüzan sahibi olmamz, doru düünce, hakikati ikrar

etmek, O’na teslim ve O’ndan raz olmaktr. Allah iman ederek teslim

olmay, O’na boyun emeyi, amel ve muameledeki dürüstlüü nasip et-

tii için hakikatlerin bilgisine muvaffak klndk. Ameldeki dürüsdük

derken kastettiim nefsin muhasebesi, yola ve gereklerine balanmak,

gaybden ortaya çkan hallerin tasarruflarna kaplmamak, kalbe an be an

gelen ruhani vahiy, ilham ve düünceleri sürekli kontrol etmektir.’

Rahip öyle demi: ‘Daha fazla açklama yap, yaptklarn çok güzel

tavsiyeler! Bu devirde kimseden benzerini duymadm.’ Arif öyle de-

mi: ‘Daha fazla açklama yapacam, söylediklerimi dinle, dinlediini

anla, anladm idrak et. Allah kendisini topraktan yaratrken insan ön-

cesinde zikre ayan bir ey deildi. Sonra Allah onun neslini salam bir

yere atlan kokumu bir su olan meniden meydana getirmitir. Onu
dokuz ay boyunca halden hale geçirdikten sonra en sonunda salkl bir

bünye, tam bir suret, düzgün bir boy ve salim duyularla birlikte yeryü-

züne çkard. Sonra onu iki sene boyunca saf bir süt ile beslemitir. O
süt içenler için ho ve tatil bir süttür. Ardndan türlü lütuflaryla insan

.

büyütmü, yetitirmi ve gelitirmitir. En sonunda olgunlua ulam
ve istiva haline kavumutur. Ardndan ona hikmet ve bilgi vermi,

sonra arnm bir kalp, inceyi duyan bir kulak, keskin bir göz, leziz bir

zevk, ho kokuyu alan burun, yumuak bir dokunma duyusu, konuan

bir dü, sahih bir akl, iyi bir kavray, duru bir zihin, temyiz ve fikir

kuvveti, ifade, meiyet ve ihtiyar ihsan etmitir. Bunun yan sra itaatkâr

organlar, yapan eller ve koan ayaklar vermitir. Sonra ona beyan ve fe-

sahat öretmi, kalemle yaz yazmay, ileri, harfi, ekin ve ziraat, alve-

rii, geçimi için çalmay, türlü menfaatler peinde komay, evler

edinmeyi, izzet ve otorite peinden komay, emretmek, yasaklamak,

bakanlk, yönetme, siyaset etmek gibi özellikler ve kabiliyetler vermi-

tir. Yeryüzündeki bütün canl, bitki ve madenleri ona amade klm, in-

san bütün bunlarn üzerinde bir efendi gibi hüküm veren, belirli bir sü-

reye kadar onlarda tasarruf edip yararlanan bir hükümdar ve sahip ola-

rak görevlendirilmitir.

Allah ihsan ve fazlndan daha çok vermek istemi, cömertlik ve ih-

san nedeniyle bütün bu verdiklerinden daha üstün ve erefli olan baka
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bir nimetini kendisine ihsan etmek istemitir. Söz konusu nimet türü,

meleklerine ve cennet ehli olan özel kullarna ihsan etmi olduu ebedi

nimettir. O nimete herhangi bir eksiklik katamayaca kadar onun ke-

sintiye uramas mümkün deildir. Hâlbuki dünya nimeti umutsuzluk-

la karm, onun lezzederi aclarla, muduluklan hüzünle, ferah gamla,

rahat yorgunlukla, izzeti zilleüe, duruluu kirle, zenginlii yoksullukla,

sal hastalkla katmlar. Binaenaleyh dünya ehli orada nimet gö-

rürken azap çeker, güvendeyken aldanr, keremliyken zayf düer. Onlar

mutmain olmakszn korkarlar, emniyet bulmakszn endie içerisinde

kalrlar, birbirine zt eyler arasnda gidip gelirler. Bu ztlklara misal

olarakk ile karanlk, gece ile gündüz, yaz ile k, scak ile souk, ya-

lk ile kuruluk, susuzluk ile kanmak, açlk ile tokluk, uyku ile uyanklk,

rahadk ile yorgunluk, gençlik ile yallk, güç ile zayflk, hayat ile ölüm

vb. hususlar verebiliriz. Dünya ehli bu zdar arasnda gider gelir, bun-

lara maruz kalr, kendilerinden geçmi bir halde bu zdklar arasnda ka-

labilirler.’

‘Ey rahip! Benim Rabbm insanlar lezzeüerle kark aclardan ve

böyle ilerden kurtarmak, onlar umutsuzluun bulunmad bir nime-

te, elemin bulunmad hazza, hüznün bulunmad muüulua, gamn
bulunmad feraha, zilletin bulunmad izzete, zafiyetin bulunmad
keramete, yorgunluun bulunmad rahada, kirin bulunmad du-

rulua, korkunun bulunmad emniyete, yoksulluu olmayan zengin-

lie, hastal olmayan shhate, ölümü olmayan hayata, yall olma-

yan gençlie, ehli arasnda kukunun bulunmad dostlua tamak ve

geçirmek istemitir. Oraya geçince onlar karanln katmad nurda,

uykunun giremedii uyanklkta, gafletin olmad zikirde, bilgisizliin

olmad bilgide, dümanlk, haset ve gybetin bulunmad ehli arasn-

daki sadakat ve arkadalkta bulunurlar. Onlar birbirine bakan döekler

üzerinde güvenli ve mutmain bir ekilde karde olarak yerleirler; son-

suza kadar böyle devam eder. nsan bu özel karanlk mizaca sahip ol-

duu sürece -ki bu mizaç, ahiret diyarna, duru sfat ve ezeli hallere la-

yk olmayan unsurlardan meydana gelen kir ve pisliklerin bulunduu

bir yerdir- ilahi inayet ezeli hikmetiyle onu baka bir yaratlla yarat-

may murat etmi ve gerektirmitir. Bir ayet-i kerimede ‘Sz ilk yaratl
örendiniz, hatrlamyor musunuz?’

462
denilir. Ahiret yaratl -birincisi

misalsiz olduu gibi- herhangi bir misale göre olmayan bir yaratltr.

Onlar ahiret yaratlnda büyük ve küçük abdest ihtiyac hissetmezler,
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kendilerinden bir fazlalk çkmaz. Onlarn yiyecek ve gdalarnn fazlala-

r, ter eklinde darya çkar. O ter misk kokusundan daha ho ve daha

güzeldir. Bu yaratl nerede, öteki yaratl nerede? Dünyadaki mizaç

nerede, ahiretteki mizaç nerede? Bununla beraber o yaratl da, tabiî,

karmlar itidal ve düzenli olan bir yaratl ve mizaçtr. Allah öyle

der: ‘Bilmediiniz eylerde sizi ina ederiz

.

Mi Baka bir ayette ‘Allah

ahiret yaratln in$a edendir
’404

denilir. Allah bu sebeple peygamberle-

rini kullarna gönderdi. Onlar kullar bu hususa yönlendirir, kullan

ahirete davet ve tevik eder, ahiret yoluna yönlendirir, kendisine var-

mazdan önce ahiret yurdu içii hazrlk vapmalarm öütlerler. Böylece

dünya ehvetlerinden ve hazlarndan ayrlmak onlara kolay gelir. Ayn
zamanda dünyann güçlükleri, sknt ve musibetleri onlara kolay gelir.

Bu kolaylk, onlarn dünyadan sonra gelen ahireti umut etmelerinden

kaynaklanr. Ahiret hayatn yitiren kii, hiç kukusuz, apaçk bir hüsra-

na uramtr.’

Arif öyle demi: ‘Ey rahip! Rabbimizle ilikimiz hakknda biz

böyle düündük ve buna iman ettik. Bu inanca göre, dünyadaki haya-

tmz güzelleti, dünyay deersiz görmemiz bize kolay geldi, onun

ehvetlerini terk etmek mümkün oldu, ahiret yaratln ve ahiret haya-

tm talebimiz güçlendi, bu konuda hrsmz pekiti, ibadetin güçlüü

bize kolay geldi. Biz ibadet ederken bir güçlük hissetmiyoruz. Aksine

ibadeti bir nimet, keramet, övünç ve eref kabul ediyoruz. Allah bizi

kendisini zikretmeye ehil klm, kalplerimizi buna yönlendirmi, gö-

nüllerimizi açm, gözlerimizi nurlandrmtr. Böylelikle Allah bize tür-

lü nimetleri ve ihsanlaryla tannm ve kendisini bildirmitir.’ Rahip

öyle demitir: ‘Allah bu yaptn giizel tavsiyeler nedeniyle sana hayr

ve ihsan versin.’

Tavsiye ve Nasihat

Zünnûn öyle demi: ‘Dünya ilerinde akll ve zeki iken ahiret ile-

rinde ahmak olan biri zekâ ve akl sahibi saylmaz. Hilim gösterilmesi

gereken yerde sefih davranan, tevazu izhar edilmesi gereken yerde ki-

birli olan akll deildir. Tabiatna ait ilerde ve yerlerde arzusunu yiti-

ren, hakikat söylendiinde öfkelenen veya akll insann ardndan kotu-

u eyi deersiz gören veya zeki insanlann deersiz gördüü bir iin

peinden koan, Allah’n verdii çokluu az gören veya nefsinden mey-

dana gelen az ölçüdeki ükrü çok gören kii de akll deildir. Bakasn-
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dan insaf talep ederken bakasna insaf göstermeyen akll deildir. taat

etmesi gereken yerde Allah’ untan ve muhtaç olduu zaman da O’nu

hatrlayan akll deildir. Bilgi toplayp örenen fakat onu öretirken

arzusuna uyan kii de akll deildir. Allah’a kar hayas az olan kii ve-

ya nimeti izhar ederken ükürden gafil kalan kii, mücahede ederken

aciz kalan kii akll deildir. O aciz kalrken onun düman kendisiyle

mücadelede sabrl ve dirençlidir. Mertliini elbise edinip de edebini

mertlii edinmeyen ve takvay elbise edinmeyen akll deildir. Bilgi ve

marifetini bir zerafet ve kendi meclisinde ziynet yapmayan akll deil-

dir.’ Sonra öyle demitir: ‘Allah’tan balanma dilerim! Söz çoktur.

Sözü kesmezsen söz bitmez.’ Ayaa kalkp unlar söylemi: ‘Üç eyden

yoksun kalmayn: Din ilerinizde imana göz kulak olun, ahiret için

dünyadan azklann, emrettii ve yasaklad hususlarda Allah’tan yar-

dm isteyin.’

Lokman'm Tavsiyesi

Hz. Lokman oluna öyle demitir: Alimlerle otur, onlarn dizleri-

ne yap. Ölü bir topra göün yamuruyla canlandrmas gibi, Allah

da ölü kalpleri bilgi nuruyla canlandrr. Alimlerle tartmaktan sakn,

çünkü hikmet gökten saf ve duru bir halde inmi, insanlar kendisini ö-
rendiklerinde nefislerinin arzusuna çevirmi ve yönlendirmilerdir.’

Hikmet Tavsiyesi

Zünnûn el-Msri’nn öyle dedii aktarlmtr: ‘nsanlarn ayplar-

na bakan nefsinin ayplarndan habersiz ve kör kalr. Firdevs ve cehen-

nemle ilgilenen, dedikoduyla megul olmaz artk. nsanlardan kaçan,

erlerinden kurtulur. Kim fazlaya ükrederse ona ilave edilir.’ Birisi öy-

le demitir: Dünyay talep edip arzularna kar haris ve tamahkâr olan

bir alim, bakasn tedavi edip kendini hasta eden doktora benzer. Öyle

bir doktordan hayr ve iyilik umulmaz. Kendisi hastayken bakasna na-

sl ifa verebilir ki?’

Sahih Bir Tavsiye

Allah’ bilen velilerden birisine ‘günahn sebebi nedir?’ diye soru-

lunca öyle cevap vermi: ‘Günahn sebebi baktr. Baktan da ’lk ba-

k kastedilir, ilk bak insan Allah’a yönlendirirse günah olmaz; yön-

lendirmezse kuruntularla karr ve ehvet ortaya çkar. Bütün bunlar

organlarda ortaya çkmayan bâtnda ve içte var olmalarndan sonradr.
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ehvet karlanrsa karlanr; aksi halde kendisinden talep doar. Talep

meydana geldiinde, kendisinden fiil ortaya çkar.’

Tezkire

Bu tezkirede nebevi bir tavsiye vardr; Hz. sa srail oullarna

öüt verirken bir defasnda öyle demi: ‘Ey alimler ve fakihler! Ahiret

yoluna yönelmisiniz, fakat oraya doru yürümüyorsunuz. Cennete gi-

riyorsunuz, fakat kimsenin sizi yönlendirmesine müsaade etmiyorsu-

nuz. Cahil insan alimden daha mazur olsa bile, hiçbirinin mazereti yok-

tur.' Salih bir insan öyle demitir: ‘Dünya ileriyle meguliyeti terk

eden zahit, sevgide insafl olan ve insanlarn haklarn yerine getiren te-

vazu sahibidir. Öfkesini yutup skntya tahammül eden ve sabr düstur

edinen, hilim sahibidir. Adalete yapp bo sözleri terk eden, konuma-

s veciz olup onu ilgilendirmeyen ileri brakan, bütün ilerinde ölçülü

davranan insan aklldr. Allah’a yaklatrc ilere kendini adayan, dün-

yann meguliyetlerinden yüz çeviren ise çok yememelidir. Doyarsa

tembelleir, daha fazla yerse hastalanr. Öyle biri de abiddir.’

Tavsiye

Bir arkada kendisine ‘bize tavsiyede bulun, umulur ki Allah senin

tavsiyen sayesinde, bize fayda verir’ dediinde salih bir insan Allah'n

kullarna öyle tavsiyede bulunmutur: ‘Bütün eyaya kar Allah’ tercih

edin, kendi aranzda ve Allah ile ilikilerinizde doru ve dürüst olunuz.

Allah’ bütün kalbinizle sevin, O’nun kapsna yapn, O’nunla megul

olun. Ölümü bir yastk edinin; uyuduunuzda bir yastk gibi banzn
altna koyun, uyandnzda ise gözünüzün önüne koyun. Dünyaya

hiçbir ihtiyacnz yokmu gibi hareket edin. Ahiret sizin için kaçnl-

mazdr. Dillerinizi koruyun, günahtan saknn! Sadece Rabbinizle ifti-

har edin. Allah'n halis kulu olun ki, selamete eresiniz ve insanlar sizden

selamete kavusun. Böyle olunca, Ailah’m nimetine ulam olursunuz.’

Sonra öyle demitir: ‘Allah’tan balanma dilerim! Söz dünyada tatl

olsa bile ahirette büyük sorumluluk getirecektir.’ Sonra öyle eklemi-

tir: ‘Sadk olanlara doruluklar sorulacaktr. Bu söylediklerim yeterli-

dir.’

Hz. Muhammed'e Ait Bir Tavsiye

‘Hz. Peygamber Ebu Hureyre’ye baz tavsiyelerde bulunmutur.

Bu tavsiyelerden manalara delalet eden harfleri kendisiyle ina ettiim
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kalemime Allah’n yazdrd ksmn zikredeceim. Önce benim için

lambay yakan hizmetçiye hitap ederek unlar söyledim. O lambay

yakmt, ben de Allah'n gönlüme ilka ettii ilahi srlan ve rabbani ma-

rifetleri yazabildim:

Lambay yak, belki görebilirim

Varaklara yazlm manalar düzenlerim

Onun hizmetini yapanlar

Onun hallerinden haber verirler

Haddi olmayan ve snrlanmayan harfler içerisinde

Mânalar düzenli bir ekilde gözlere görünür

l/ivi kalem suretini yazar

Benim elimde kalem bulunduu sürece

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ey Ebu Hureyre! Abdest alnca

öyle de: ‘Bismihah-ve’l-hamdülillah (Allah'n adyla, hamd Allah’a

mahsustur).
3
Böyle söylediinde hafaza melekleri o abdestten ayrlnca-

ya kadar senin adna sevap yazarlar. Ey Ebu Hureyre! Yemek yerken

‘Bismillah ve’l-hamdülillah (Allah'n adyla, hamd Allah’a mahsustur)

de. Hafaza melekleri yemek senden ayrlncaya kadar sürekli senin için

iyilikler yazmaya devam ederler. Ey Ebu Hureyre! Ailenle ve cariyenle

bir araya geldiinde, ‘Bismillah ve’l-hamdülillah (Allah’n adyla, hamd

Allah’a mahsustur)’ de. Bunu söyleyince hafaza melekleri boy abdesti

alana kadar sana iyilik yazmay sürdürürler. Boy abdesti aldnda Allah

günahlarm balar. Ey Ebu Hureyre! O birkmeden dolay bir çocu-

un olursa, kendisinden geride bir ey kalmayncaya kadar, o çocuun

nefesleri adedince senin için iyilik yazdr. Ey Ebu Hureyre! Bir binee

bindiinde, ‘Bismillah ve’l-hamdülillah (Allah’n adyla, hamd Allah’a

mahsustur) de. Bunu dersen, binekten ininceye kadar ibadet etmi kii-

lerden olursun. Ey Ebu Hureyre! Gemiye bindiinde, ‘Bismillah ve’l-

hamdülillah (Allah’n adyla, hamd Allah’a mahsustur) de. Gemiden

ininceye kadar abidlerden olursun. Ey Ebu Hureyre! Bir elbise giydi-

inde, ‘Bismillah ve’l-hamdülillah (Allah’n adyla, hamd Allah’a mah-

sustur) de. Böyle dersen elbisedeki her iplik saysnca senin için on iyilik

yazhr.

‘Ey Ebu Hureyre! Elinle vermi olduun ey seni korkutmasn.

Böyle bir haldeyken ölürsen Allah katnda muteber birisi olursun. Ey

Ebu Hureyre! Eine sadece kendi evinde hücre cezas ver, din ilerinin
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dndaki bir hususta onu dövme, azarlama. Böyle davrandnda dünya

yollarnda yürürken bile Allah’n cehennemden azat ettii kimselerden

olursun. Ey Ebu Hurcyre! Senden büyük veya küçük olanlardan gelen

eziyetlere tahammül et, senden daha hayrl veya daha kötü olan insan-

lardan gelen eziyetlere tahammül et. Böyle davranrsan Allah melekleri-

ne kar seninle övünür. O birisiyle meleklerine kar övünürse, o kii

kyamette bütün kötülüklerden kurtulmu bir durumda gelir.’

cEy Ebu Hureyre! Komutan veya komutann veziri veya hükümda-

rn huzuruna giren birisi veya onun istiare ettii birisi olduunda, be-

nim siret ve sünnetimi ihlal etme. Bir hükümdar veya onun veziri veya

onun yanma girip çkan veya onun kendisiyle istiare ettii birisi benim

siretime ve sünnetime aykr gelirse, kyamet gününde cehennem onu

her yerden kendine doru çeker.
cEbu Hureyre! Bir saat adil davran-

mak, iki sene gecesi ibadet ve gündüzü oruçla geçirilmi ibadetten ha-

yrldr.

‘Ey Ebu Hureyre! Küçük veya büyük günah ileyen müminlere de

ki: Hiç kimse iledii günahta srar ederken ölmesin. Rabbiyle güna-

hnda srar edici olarak karlaann küçük günahnn cezas, büyük gü-

nah ileyerek O’nunia karlaalm cezasyla birdir. Bunun sebebi gü-

nahta srarl olmaktr.’ Ebu Hureyre! Allah’la tövbe etmi olduun bü-

yük günahlar ileyerek karlam olman, O’nun herhangi bir kitabm

örenip dc unutmu bir halde kardamandan hayrldr. Ey Ebu

Hureyre! Valilere lanet etme, Allah cehennem ümmetini oraya valileri-

ne lanet etmeleri nedeniyle sokmutur. Ey Ebu Hureyre! eytandan

baka hiçbir eye kötü söz söyleme. Kötü söz söylememiken ölürsen

Allah’n bütün peygamberleri ve müminleri seninle müsafaha eder,

cennete ulameaya kadar böyle devam edersin. Ey Ebu Hureyre! Sana

zulmedene kötü söz söyleme ki, ecrin sana kat be kat verdebilsin. Ey

Ebu Hureyre! Yetimi ve dulu doyur, yetim için merhametli bir baba,

dul hanm için efkatli bir e gibi öl. Böyle yapmca dünyada alp verdi-

in her nefesin karlnda cennette sana öyle bir kök verilir ki, onlar-

dan her biri dünya ve içerisindeki her eyden hayrldr. Ey Ebu

Hureyre! Gece karanlklarnda Allah’n mescitlerine yürü. Böyle yapar-

san ayan attn her admda her eyin ölçüsüne denk iyilikler sana ya-

zlr. Bunlar yedi kat aaya varncaya kadar sevip veya sevmediin her

eye denktir.
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Ey Ebu Hureyre! Mescitler evin, Allah yolunda cihat, hac vc umre

düsturun ve âdetin olsun. Böyle yaparak ölürsen, kabirde ve kyamet

günü srat köprüsünde Allah seninle ünsiyet eder, cennette seninle ko-

nuur. Ey Ebu Hureyre! Fakiri kovma, yoksa kyamette melekler de se-

ni küçümser. Ey Ebu Hureyre! Öfkelenme, Allah’tan kork denildiinde

öfkelenme. Kötü bir i yapmaya niyetlendiinde, Allah’tan kork deni-

lince öfkelenme. Kötü bir ie niyetlendiinde ve sana ‘Allah’tan sakn’

denilince, öfkeye kaplma. O ii yaptnda, hatann cezas cehennem-

dir. Ey Ebu Hureyre! Bir kiiye ‘Allah’tan kork’ denilir de, o kii öfkeye

kaplrsa, kyamet günü getirilir ve bir yere yerletirilir, bütün melekler

yanndan geçerken kendisine öyle derler: ‘Sen kendisine ‘Allah’tan

kork’ denilmi, buna karlk öfkeye kaplm birisisin.’ Bu söz onu üzer.

Kyamet gününün kötülüklerinden veya kötülüünden -kuku

ravidendir- saknmalsn. Ey Ebu Hureyre! Allah’n sana emanet verdii

kimselere kar O’nu görür gibi davran, çünkü Allah’n emanet ettii

bir eye kar kötülük yapan Cenab- Allah sratta bekler ve ceza verir.

Nice mümin srata ksas için gönderilir!

Ey Ebu Hureyre! Her Müslüman gecenin ortasnda birkaç rekât ile

olsa namaz klmaldr. Gece ortasnda Allah’ raz etmek maksadyla

namaz klann dünya ve ahiret ihtiyaçlar karlanr. Ebu Hureyre öyle

sormu: ‘Ey Allah’m Peygamberi! Hangi gece namaz daha fazüetlidir.

Hz. Peygamber ‘Gece ortasndaki namaz’ diye cevap vermitir.

Ey Ebu Hureyre! Gücün yettii ölçüde, Müslümanlarn kanlar,

mallar ve rzlar hakknda yükün hafiflemi bir halde Allah’a kavumal-

sn. Böyle bir durumda Allah’a yakn insanlarn birincilerinden olursun.

Allah’n yaratt hiç kimse hakknda bir maksadn olmasn. Aksi halde

Allah kyamet günü cehennem kötülüklerine seni arz eder. Ey Ebu

Hureyre! Cehennemi hatrladnda, ondan Allah’a sn, kalbini ondan

uzaklatr, nefsin ve derin onun karsnda titresin. Böyle yaparsan Allah

seni cehennem ateinden kurtarr. Ey Ebu Hureyre! Cennete arzu duy-

duunda, orada senin için bir nasip ve iyi söz yaratmas için Allah’a dua

et, kalbin cennete arzu duysun, gözlerin yaarsn, sen de ona iman et.

Böyle yaparsan Allah cenneti ihsan eder, seni geriye çevirmez. Ey Ebu

Hureyre! Kyamet günü cennete benimle beraber girinceye kadar ben-

den ayrlmak istemiyorsan, hiçbir zaman unutmayacak ekilde bei

sevmelisin. Bilmelisin ki, beni seversen üç ey seni terk etmez. Ebu

Hureyre öyle demi: ‘Onlar bana bildir, ey Allah’m peygamberi?’ öy-
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le buyurmu: ‘Allah’n taksimine raz ol. Allah’n taksimine raz olmu
bir ekilde dünyadan çkan insandan Allah raz olur. Allah bir insandan

raz olursa, onun varaca yer cennettir.’

Ey Ebu Hureyre! Marufu emret ve münkerden alkoy. Ebu

Hreyre öyle demi: ‘Marufu nasl emredeyim, münkerden nasl uzak-

latraym?’ Hz. Peygamber öyle demitir: ‘nsanlara hayr öret, onla-

ra iyilii telkin et, günah ileyen birisini görüp onun Allah’n azabndan

ve klcndan korkmadna ahit olduunda, onun klcndan ve krba-

cndan korkman doru olmad gibi kendisine ‘Allah’tan kork’ deme-

den geçip gitmen de caiz deildir. Ey Ebu Hureyre! Kur’an’ ören ve

onu insanlara öret. Ölüm gelinceye kadar bu hal üzere kal. Bu halde

ölünce, melekler kabrine gelir, sana selam verirler, kyamete dein senin

için balanma dilerler. Müminlerin Allah’n evini haccetmeleri gibi,

melekler de seni ziyarete gelir. Ey Ebu Hureyre! Müslümanlara güler

yüz göster, onlarla musafaha ederken selamlaarak musafaha et. Bulun-

duun her yerde ve zamanda böyle davran. Hafaza meleklerinin dn-
daki bütün melekler senin için balanma dilerler, sana dua ederler. Bil

ki dünyadan çkarken melekler birine istifarda bulunursa, Allah onun

günahlarna mafiret eder. Ey Ebu Hureyre! Dünyada ve ahirette övgü

ve iyiliin seni kuatmasn istersen, dilini insanlar gybetten uzak tut.

Çünkü insanlarn gybetini yapmayana Allah dünya ve ahirette yardm

eder. Dünyada yardm etmesi insanlarn kendisini suçladklar durumda

meleklerin onlar yalanlamas demek iken ahirette yardm etmesi yap-

m olduklar kötülükleri balayarak amellerini en güzel ekilde ya-

plm amel olarak kabul etmesidir.

Ey Ebu Hureyre! Allah yolunda yürü ki, rzkn geniletsin. Ey

Ebu Hureyre! Akrabalarm ziyaret et ki, hesap etmediin yönden Allah

sana rzk versin. Kabe’yi ziyaret et ki, Allah Harem beldede ilemi ol-

duun günahlarn balasn. Ey Ebu Hureyre! Köle azat et ki, Allah

onun her uzvuna karlk senin bir uzvunu azat etsin. Köleyi azat etme-

de kat be kat sevaplar vardr. Ey Ebu Hureyre! Açlar doyur ki, onun

iyiliinin bir misli sana yazlsn ve kötülüklerinden hiçbir ey sana ya-

zlmasn. Ey Ebu Hureyre! Yapm olduun hiçbir iyilii küçük görme;

senden su isteyenin kabna su koyman bile küçümseme. O da iyilikler-

den birisidir. Büyük veya küçük bütün iyiliklerin ve hayrlarn sevab

cennettir. Ey Ebu Hureyre! Ailene namaz klmay emret, çünkü Allah

nzk hesap etmediin yerden verir. eytan evipe girecek bir yer veya yol
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bulamasn. Ey Ebu Hureyre! Müslüman kardein haprdnda ona

‘yerhamukellah (Allah sana merhamet etsin)’ de. Böyle dersen Allah sa-

na yirmi iyilik sevab yazar. öyle dedim: ‘Ey Allah’m Peygamberi! An-

nem ve babam sana feda olsun, bu nasl oluyor?’ öyle dedi: ‘Sen mü-

min kardqine ‘Allah sana merhamet etsin’ dediinde sana on iyilik ya-

zlr. O da sana ‘Allah sana hidayet etsin’ diye karlk verince on iyilik

daha yazlr.

Ey Ebu Hureyre! Müslüman erkek ve kadnlar, mümin erkek ve

kadnlar için istifarda bulun. Böyle yaparsan onlarn hepsi senin adna

efaatçi olurlar ve sen de onlarn sevaplarna sahip olursun. Bununla be-

raber onlarn sevaplarndan hiçbir ey eksiltilmez. Ey Ebu Hureyre! Al-

lah katnda sadk birisi olmak istersen, O’nun bütün peygamberlerine,

nebilerine ve kitaplarna iman etmelisin. Ey Ebu Hureyre! Bedenine

atein haram klnmasn istersen, sabahladnda ve akamladnda u
duay okumalsn: ‘La-ilahe illallahu vahdehu la erike leh la ilahe

illallahu lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdu, la-ilahe illallahu vailahu ekber,

la-ilahe illallahu ve la-havle ve la-kuvvete illa billâh. (Allah’tan baka

ilah yoktur, O’nun orta yoktur, Allah’tan baka ilah yoktur, mülk ve

sonsuz sena O’na aittir, Allah’tan baka ilah yoktur, Allah en büyüktür,

Allah’tan baka ilah yoktur, O’ndan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur.)

Ey Ebu Hureyre! Ölüm vaktinde can çekien birinin yanma girdiinde

yapman gereken i ona telkinde bulunmaktr. Bir peygamber bile olsa

ona kelime-i ahadeti telkin etmelisin. Ey Ebu Hureyre! Bir insan can

çekiirken hastaya ‘Allah’tan baka ilah yoktur, O’nun orta yoktur’ di-

ye kelime-i ahadet telkini verirsen ve hasta da onu söylerse, bütün iyi-

liklerinin bir misli telkin edene de verilir. Hasta kelime-i ahadeti söy-

lemese, telkin verenin boynu ‘la-ilahe illallah’ sözü karlnda azat edi-

lir. Ey Ebu Hureyre! Ölülere ‘La-ilahe illallah, rabbi igfr lî (Allah’tan

baka üah yoktur, Rabbim, beni bala)’ diye kelime-i ahadet telkini

vermelisin. Bu ifade bütün günahlar siler götürür. öyle dedim: ‘Ey

Allah’n Peygamberi! Bu buyurduun ölüler için de, diriler için durum

nedir?’ Hz. Peygamber ifadesini yirmiden fazla tekrarlayarak ‘Yok eder,

yok eder’ demitir. Ey Ebu Hureyre! Gücün yeterse yamur yanca

onun altnda iki rekât namaz klmaya çal. Böyle bir namaza karlk

yaa her damla saysnca sevap verilirken yamurun bitirdii her yap-

rak saysnca sevap verilir. Ey Ebu Hureyre! Suyu sadaka olarak ver,

çünkü bir kii abdest alrsa -onun sevaplarndan hiçbir ey eksilmeksi-
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zin- sevaplarnn bir misli sana verilir. Ey Ebu Hureyrc! Bir insann gü-

nahlarnn bir ot yetitirmesinin karlnda balandn biliyor mu-

sun? Hayvanlar gelmi, otu yemiler, bunun karlnda otu yetitiren

adamn günahlar balanm. Ey Ebu Hureyre! insanlara güzel söz

söyle ki, kyamet günü felaha eresin. Ey Ebu Hureyre! ster kâfir ister

Müslüman olsun, yoksula kar iyi davran. Kâfir bir yoksula yardm et-

tiinde, Allah sana merhamet ederken müslürrian bir yoksula yardm

etmenden ise daha sevapl bir i yoktur. Ey Ebu Hureyre! Ailenin ihti-

yaçlarm karlarken veya annenin veya olunun ihtiyacn karlarken

onun izni olmakszn sadaka vermemen lazmdr. Ey Ebu Hureyre!

Einin malndan herhangi bir miktar senin için helal deildir; sen iste-

meden verdii ise bunun dndadr. Bu durum ‘Kendi istekleriyle size

verdikleri size helaldir
’46S

ayetinde ifade edilir. Ey Ebu Hureyre! Kadn-

lara elerinin evlerinden herhangi bir eyi sadaka olarak vermelerinin

helal olmadn söyle. Fakat eleri evde olmadnda ve evde bozulacak

ya bir ey varsa, ondan verebilirler.
'

Ey Ebu Hureyre! nsanlara benim sünnetimi öret. Bunu yaparsan

kyamette senin için parlak bir nur ortaya çkar, senden önceki ve son-

raki bütün nesiller o nur nedeniyle sana gpta ederler. Ey Ebu Hureyre!

Müezzin veya imam ol. Ezanda sesini yükseltirsen sesin ara varana ka-

dar yükselir. Bu esnada sesinin üzerine vurduu her ey karlnda sa-

na on sevap verilir, imam olduunda, ardnda namaz klanlarn saysn-

ca sana sevap verilir, namazlarnn sevabnn bir misli de senin için yaz-

lr. Bununla beraber onlarn namazlarndan hiçbir ey eksiltilmez. Fakat

bunun böyle olmas hain bir imam olmaman artna baldr.’ öyle

dedim: ‘Ey Allah’n Peygamberi! mam hain nasl olabilir ki? öyle de-

di: ‘Onlar düünmeden duay kendine tahsis edersen cemaate ihanet

etmi olursun.’ Ey Ebu Hureyre! (Çocuuna veya kölene) Edep öre-

drken üç defadan fazla dövme. Üçten fazla döversen, kyamete ksas ce-

zasyla karlarsn. Ey Ebu Hureyre! Evinin küçüklerine namaz ve ab-

dest adabn öret. On yama ulatklarnda döverek zorlayabilirsin. Fa-

kat üçü geçmemek gerekir. Ey Ebu Hureyre! Yolda kalmlara kar gö-

revini unutma. Yolda kalan evine veya kendi evine ulatr, böyle yapar-

san melekler de seni srata tar.

Ey Ebu Hureyre! Fakirlerle otur, kalk. Allah’n rahmeti bir an bile

olsa onlardan uzak deildir. Ey Ebu Hureyre! Müslümanlarn yollarn-

da kendilerine eziyet etme, çünkü yollarda onlara eziyet edeni bütün
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Müslümanlar ve melekler knar. Ey Ebu Hureyre! Yolda eziyetle kar-

latnda, onu toprakla örtmelisin. Böyle yaparsan kyamette Allah se-

nin günahm örter. Ey Ebu Hureyre! Âmâya yol gösterirken, sol elini

sa elinle tut, böyle bir davran sadakadr. Ey Ebu Hureyre! Kendisine

yolu göstermek maksadyla gözleri görmeyen birisiyle bir mil yürüyene,

att her adm karlnda kyamet günü Allah onu memnun edecek

sözleri ona duyurur. Ey Ebu Hureyre! Senden iyilik isteyen sara ku-

lak ver. Böyle yaparsan kyamette Allah seni memnun edecek sözleri sa-

na iittirir. Ey Ebu Hureyre! Yolunu arma yolunu göster, böyle ya-

parsan kyamette melekler seni en iyi yere yönlendirirler. Ey Ebu

Hureyre! Bir Yahudi’yi Havra’ya veya Hristiyan kiliseye, Sabii’yi ken-

di ibadethanesine, Mecusi’yi ate tapnana, müriki ise put haneye

yönlendirme! Onlar ibadet hanelerine götürürsen, tövbe edinceye ka-

dar onlarn iledikleri günahlarn misli sana yazlr. Ey Ebu Hureyre!

Hiç kimseyi Allah’n snrlarnn dnda bir yere yönlendirme. Öyle

davranrsan, o kiinin iledii günahn misli sana verilir. Ey Ebu

Hureyre! Allah’n kullarn O’nun mesciderine. Harem ehre ve kabri-

me yönlendir. Böyle yapnca onlarn ecirlerinin bir misli sana verilirken

kendi ecirlerinden hiçbir ey eksiltilmez.

Ey Ebu Hureyre! Kadnlara kabrimi ziyaretin üzerlerine farz ol-

madn bildir. Yanlarnda mahrem erkek bulunursa, Allah’n evini zi-

yaret onlarm görevidir. Mahremleri yoksa onu da ziyaret edemezler.

öyle dedim: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Yal bir kadn bile olsa, Öyle

mi?’ Hz. Peygamber ‘yal da olsa böyle’ diye cevap verdi.

Ey Ebu Hureyre! Gücün yeterse hiçbir zalim hakkna el uzatmasn

veya sana dil uzatmasn. Ben senin adna bunu isterim. Ey Ebu

Hureyre! Bir komutann (olursa) senin gibi adil davranmaldr. Sen adil

davranp da görevlendirdiin kii zalim olursa, iledii günahta sen

onun orta olurken sevapta o senin ortan olmaz. Ey Ebu Hureyre!

Zekât vacip olacak miktarda maln olduunda zekâtm ver. Zekâtm

vermi bir halde malna afet gelirse, verdiin zekât kyamet gününe onu

tar. Ey Ebu Hureyre! Bir Yahudi veya Hristiyan ile karlatnda
abdestliyken onlarla musafaha etme; musafaha edersen abdestini tazele.

Ey Ebu Hureyre! Yahudi, Mecusi ve Hristiyan için künye kullanma,

onlar kendi adlaryla isimlendir ki, tahkir etmi olasn. Onlardan her-

hangi birine sayg göstermen doru deildir. Müslümanlarla yaptklar

zimmet sözlemesi nedeniyle üzerinizdeki haklar, rzalar olmakszn



360 Fütûhât- Mekkiyye l8

mallarn almamak, izinleri olmakszn evlerine girmemek, çocuklaryla

aralarna girmemek, eleri hakknda hyanet etmemektir. Dinin ne ol-

duunu örenmen için sana böyle emredilmitir. Ey Ebu Hureyre! Bir

Yahudi veya Hristiyan veya Mecusiyle ba baa kaldnda, onu slam’a

davet etmeden yanndan ayrlman doru deildir.

Ey Ebu Hureyre! Ehl-i kitap içinden birisiyle tartma, çünkü tart-

rken o sana (kitabndaki) vahiyden bir eyi söylemi, sen onu yalan-

lam veya sen bir vahiy söylemi o da seni yalanlam olabilir. slam’a

davet etmen bunun dndadr. Bu durum u ayette belirtilir: ‘Onlarla

en güzel ekilde tart 5466
Kastedilen slam’a davettir. Ey Ebu Hureyre!

ster imam ol, ister olma, temiz olduktan sonra bir elbiseyle namaz kl.

Ey Ebu Hureyre! Bedir ehitleri gibi sevap almak ister misin? Cuma
günü giyebilecei bir elbisesi olmayan yoksul Müslüman ara! Ona bir

elbise hediye et veya ödünç ver. Ey Ebu Hureyre! Atein sesini duy-

mamak, kötülüünün sana ulamamasn ister misin? Senden yardm is-

teyene yardm et; ister yanan, ister hrsz, ister sele kaplm ister bou-
lan biri olsun, birdir. Ey Ebu Hureyre! Skntya düenlerin skntsn,
endielilerin endielerini gider ki kyametin endielerinden kurtulasn.

Ey Ebu Hureyre! Borçluya hakkn ödemek üzere gayret et ki, melekler

de sana istifar etmek maksadyla seninle beraber yürüsün. Ey Ebu
Hureyre! Allah birinin borcunu yerine getirmek istediini bilirse, onu

hesap etmedii yönden rzklandrr, hayatnda veya ölümünden sonra

borcunu ödemeyi onun adna kolaylatrr. Ey Ebu Hureyre! Helal mal

kazanp zekâtn veren sonra miras olarak mal brakan kiinin varisleri

o malla hangi iyilii yaparsa -kendi ecirleri eksilmeksizin- bir misli de

kendisine yazdr. Ey Ebu Hureyre! Kim iffetli bir erkek veya kadna zi-

na iftirasnda bulunursa, kyamette cehennem vadilerinden birisinde

hapsedilir; ta ki söyledii sözün beyan gelene veya ortaya çkana kadar!

Ebu Hureyre öyle demi: ‘Hibal vadisi ne demektir?’ Hz. Peygamber

‘içinde sel bulunan cehennem vadisi’ demitir.

Ey Ebu Hureyre! Bir adam borçluyken ölür ve ellerinde kesin bir

delil olmad halde varisleri bu borcu inkâr edebdir. Allah onun bor-

cunu ödeme iradesine sahip olmadn biliyorsa, öyle bir borç kyamet

gününde hayrlarndan ödenir. Ey Ebu Hureyre! Allah yolunda öldürü-

lenin bütün günahlar balanr; bunun istisnas borcu veya iffetli bir

kadna veya erkee zina iftirasdr. Ey Ebu Hureyre! Her günah kya-

mette bir üzüntü vesilesidir. Nice günahlar gamdan ortaya çkmken
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nice gamlar günahtan ortaya çkar. Bir müslümanm üzerindeki en bü-

yük günah, bakasnn kann veya maln veya rzn ihlalden kaynakla-

nan zulüm günahdr. Ey Ebu Hureyre! Bu günahlardan herhangi biri-

sini ileyip ölümünden önce Allah’a tövbe eden ve balanmas için ya-

karan bir kul, o günaha sahip olmaz; Allah kyamet günü diledii ekü-

de kendi katndan verecekleriyle hasmlarn raz eder. Ey Ebu Hureyre!

Bir insan sana zulmettiinde, onu ikâyet etme ve insanlara duyurma!

Onun halini insanlara duyurduunda sen ve o kii eit olursun. Ey Ebu

Hureyre! Küçük veya büyük bir hakszl balayann ecri Allah’a

kalmtr. Bir kiinin ecri Allah’a kalrsa, o kii. Hakka yakn ve cennete

girecek olan kullardan birisidir.
I

Ey Ebu Hureyre! Allah’n yaratklarndan herhangi birisini kor-

kutma; yoksa kyamet günü Allah’n melekleri de seni korkutur. Ey

Ebu Hureyre! Allah’n rahmetinin yaarken, ölürken, kabirde ve diriiti-

lirken üzerinde olmasn istersen, geceleyin kalk ve namaz kl. Bu na-

mazla sadece rabbinin rzasn maksat edin, ardndan ailene de namaz

klmalarn söyle! Namaz klmalarnn ardndan seni uyandrrlar. Bu

esnada geceden üç saat, gündüz üç saat üzerinden geçmitir. Bu esnada

evinde Allah’a ibadet eden kimse bulunduunda, Allah o ibadetin bir

mislini de sana verir. Ey Ebu Hureyre! Evin bütün köelerinde namaz

kl ki, evinin nuru, gökteki yldz ve kl cisimlerin yeryüzündekilerin

görecei ekilde parlad gibi parlar. Ey Ebu Hureyre! Sabah akam
muhtaç akrabalarn için çal ki, dünya ve ahirette Allah'n veli ve sev-

diklerine taksim etmi olduu hayrdan büyük pay elde edesin. Ey Ebu

Hureyre! Allah'n bütün yaratklarna merhamet eyle ki, kyamette Al-

lah da seni ateten kurtarsn. öyle dedim: ‘Ey Allah’m Peygamberi!

Ben suda bulunan sineklere bile merhamet ederim.’ Allah’n Peygambe-

ri öyle buyurdu: ‘Allah sana merhamet eder, Allah sana merhamet

eder, Allah sana merhamet eder.’ Ey Ebu Hureyre! Sana bir musibet

indiinde, Allah’n verdii nedeniyle raz ol. Allah da bilir ki, musibetin

sevab senin için musibetin kendisinden sevimlidir. Bu durumda Allah

sana mafiret, rahmet ve hidayet ihsan eder. Ey Ebu Hureyre! Mahzun

iken teselli edilmeyi istediin kadar, mahzun insan teselli et. Ona Al-

lah’m musibet için hazrlam olduu sevab hatrlat. Bunun için attn
her adma karlk Allah bir köle azad sevab verir.

Ey Ebu Hureyre! Bir kadn cemaatine uradnda, onlara selam

verme; onlar selam verirse, onlarrn selamn al. Ey Ebu Hureyre! Bir
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Müslüman dier bir müslümana selam verir, o da selamn alrsa, me-

lekler yetmi kere o Müslüman için dua ederler. Ey Ebu Hureyre! Bir

müslümanla karlap da ona selam vermeyen müslümana melekler a-

rr. Ey Ebu Hureyre! Selam vermeyi alkanlk haline getir. Selam

vermek cennetliklerin özelliklerindendir. Bu itibarla selam cennet ehli-

nin selamlamasdr. bn ahin öyle demitir: ‘Selam kyamette cennet-

liklerin selamlamasdr." Ey Ebu Hureyre! Sabah akam dilin Allah’

zikretmekle megul olsun ki, sabah akam dilinde hiçbir hata kalmasn.

Ey Ebu Hureyre! Suyun kiri temizlemesi gibi, iyilikler kötülükleri siler.

Ey Ebu Hureyre! Kardeinin aybn ört ki, Allah senin yardmcn ol-

sun. Ey Ebu Hureyre! Allah’n belirledii hadlerden birisiyle ilgili ola-

rak hükümdarn huzuruna çkmadan önce, kardeine yardm et ve ay-

bn ört. Fakat cannla veya malnla destek olma. Allah’n herhangi bir

haddi hususunda arac olmaya çalan kii de onun gibidir.’
- t

Tavsiye

Alimlerden birisi benim de tavsiye edeceim tavsiyelerinde öyle

demitir: Bilmelisin ki nefsini muhasebe eden, kazanr; gafil kalan, za-

rara urar. lerin sonuçlarn düünen, kurtulur. bret gözüyle bakan,

hakikati görür, anlayan bilir. nsann helaki, ifratta ve yavalktadr; bu-

na mukabil teennide selamet ve bereket vardr. yilii yaymak mutluluk

ve saadet kazandrr. Kanaatin elik ettii az mal zilletteki israftan hayr-

ldr. Takva kurtulu iken itaat mülktür. Doruyu ve sdk takip eden

muvaffak olurken yalan söyleyen hüsrana urar. Cahil arkada yorucuy-

ken akll nedime gpta edilir. Bilmediinde bilene sor, piman oldu-

unda, piman olduun ii brak. Öfkelendiinde hilim sahibi ol. Ema-

net verildiinde onu gizle. Teekkür ederek sana karlk veren kii sana

bir iyilik ulatrm demektir. Sana övgüyü borç veren kiiye fiilinle kar-

lk ver. Kim önce iyilik yaparsa teekkür ile seni megul eder. Benden

sana gelen elçiyi anla, onu gözlerinin önünde tut. Benim tavsiyem fayda

verdiinde, onu bakalarna da ulatr. Bunu yaparsan kerim olan sana

teekkür eder, senden mükâfat bekler. Alçak kii ise korkarak bunu he-

sap eder. Senin onun hakknda yaptn i sonunda knanmaya varr.

air öyle demitir:

Sana dümanlk eden bir alçaa iyi davrandnda
Onu öldürmüsün demektir
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Ona kar affedici ol

Bunu kendiliimden yaptm de

Balarsan bunun deeri büyük

Cezalandrrsan asla zulüm yapma

Buna karlk ve vefa beklersen

Ona uzun bir ükür tevdi ettin demektir

Allah’ bilen ariflerden birisi birine tavsiyede bulunurken öyle de-

mitir: Marifette iddiac olma! Aksi halde zühtte yoldan çkm veya

ibadete balanm biri olursun. öyle denilmi: ‘Allah sana merhamet

etsin, bu söylediini bize açkla.’ Arif öyle karlk vermi: ‘Marifette

herhangi bir hususta kendine iaret edip de hakikaderinden yoksun isen

iddiac olursun. Zahitlikte bir halle nitelenip o hal sende bulunmad-

nda, zühdü -tahrif etmi olursun. Kalbini ibadete balayp ibadetle

kurtulacan zannettiinde, kendini ibadete balam olursun. Bu du-

rumda -Allah’n ihsanyla deil- ibadet sayesinde kurtulacan zannet-

mi olursun.’

Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber Ebu Hurcyrc’ye tavsiyede bulunurken öyle de-

mitir: ‘Ey Ebu Hurcyre! Öyle bir kavmin yolunu takip etmelisin ki,

insanlar ürktüklerinde onlar (irkmezler; insanlar ,cehennemden eman ta-

lep ettiklerinde cehennemden korkmazlar.’ Ebu Hureyre öyle demi:

‘Ey Allah’n Peygamberi! Onlar kimdir? Bana onlar tarif et, özellikleri-

ni söyle ki, kendilerini tanyaym!’ Hz. Peygamber öyle demi: ‘Ahir

zamanda ümmetimden gelecek ve kyamet günü peygamberlerle bera-

ber diriltilecek bir kavimden söz ediyorum. nsanlar onlarn hallerini

görünce peygamber olduklarm zannederler. En sonunda ben onlara

söz konusu insanlar tantrm ve ‘benim ümmetim, benim ümmetim’

derim. Benim sözlerimle imanlar onlarn peygamber olmadklarn ö-
renir. Onlar da imek gibi ve rüzgâr gibi geçerlerken nurlar orada bu-

lunanlarn gözlerini perdeler.’ öyle dedim: ‘Ey Allah’n Peygamberi

bana onlarn amellerini söyle, belki ben de onlara katlrm.’ Hz. Pey-

gamber öyle demitir: ‘Bu kavim zor bir yol takip etmi, böylelikle

peygamberlerin derecesine katlm kimselerdir. Onlar Allah kendilerini

doyurmuken açl toklua tercih etmilerdir. Allah kendilerini giydir-

dikten sonra, çplakl giyinmeye tercih etmilerdir. Allah onlar içir-

dikten sonra susuzluu suya yelemilerdir. Onlar Allah katindakini
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umarak bütün bu nimetleri terk etmi, hesabndan korkarak helali terk

etmi, bedenleriyle dünyadayken dünyadan herhangi bir ile megul
olmamlardr. Melekler onlarn Rablerine itaatleri karsnda arm-
lardr. Onlara ne md, onlara ne mudu! Allah'n bizi bir araya getir-

mesini isterim.’ Sonra Hz. Peygamber o insanlar özleyerek alam,
öyle demitir: ‘Allah yeryiizündekilere bir azap murat ettiinde onlara

bakar, azab kendilerinden uzaklatrr. Ey Ebu Hureyre! Onlarn yolu-

nu takip etmen gerekir. Onlarn yoluna aykr davranan son derece id-

detli bir hesap içerisinde bîtap düer.’

Bir tandmza içinde birtakm iirlerin bulunduu bir tavsiye

mektubu yazmtm. O iirlerde onun insanln kemale erdirmek mak-

sadyla onu tevik ediyordum.

Ravh ve Rayhan olunca sen

Aralarnda bir insan olursun

Allah sana suretini vermi

Yaratklar içinde Rahman ol diye

O'nun suretini elde eden insan

Varla geleni ve olmu olan elde etmi

Gaybde bulunan srlar

Ann meydana getirdii srlar,

Yaratan birini davet edince

Ihsan edici olarak davet eder onu

Salihlerden birisi bir insana öyle tavsiyede bulunmu: ‘Hakimlere

çok soru sor, onlara soracan ilk ey de akl olsun. Her ey aklla idrak

edilir. Allah’a hizmet etmek istediinde, kime hizmet edeceini düün,

sonra hizmet et.’ brahim el-Ahmimi, Zünnûn’dan tavsiyede bulunma-

sn istemi, bu tavsiyeleri de ezberleyeceini bildirmi. Zünnûn öyle

demi: ‘Gerçekten yapabilir misin?’ brahim ‘evet, Allah izin verirse’

deyince, Zünnûn öyle demi: ‘Ey brahim! Benden be tavsiyeyi ezber-

le. Onlar ezberlersen bundan sonra sana isabet edecek hiçbir eye deer

verme.’ brahim ‘Allah sana merhamet etsin, o be ey nedir?’ diye so-

runca, Zünnûn öyle demitir: ‘Yoksullua barn aç, sabr yastk edin,

ehvetlerden yüz çevir, hevaya kar çk, bütün ilerinde Allah’a yönel.

Bunlar yapnca Allah sana ükür, rza, korku, ümit ve sabr hallerini

kazandrr. Bu be özellik ise be tane daha kazandrr: Bilgi, amel, Farz-

lar yerine getirmek, haramlardan kaçmak ve sözleri tutmak! Bu be ha-
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le be eyle ulalr: Derin bilgi, tam marifet, yetkin hikmet, etkin bir

basiret, korkan bir nefis! Be eyle imtihan edilen kiiye yazklar olsun:

Mahrumiyet, günah, baarszlk, Allah’n gazap ettii hususta nefsi be-

enmek, insanlar rahatszlk etmek! Kötülerin kötüsü ise be fiildir:

Kötü ve çirkin fiil, naho amel, günahlarla srttaki ar yük, Allah’n

sevmedii hususlarda insanlar hakknda tecessüs, naho bulaca ilerle

Allah’n karsna çkmak. u be özelliini ihlasla yapan ve (onlar bir-

letirene) ne mutlu, nc mutlu: Bügisi ile ameli, sevgisi ile öfkesi, verme-

si ile almas, konumas ile susmas, fiili ile sözü. Ey brahim! Bilmelisin

ki helalin yönleri betir: Dürüst ticaret, faydal sanat, kara ve deniz avc-

l, helal miras, raz olduun bir yerden gelen hediye! Bütün dünya be
eyin dnda lüzumsuzdur. Bunlar; seni doyuracak ekmek, içirecek su,

seni örtecek elbise, yerleecein ev, kullanacan bügidir. Onlara be e-

yin daha elik etmesi gerekir: hlas, niyet, tevfk, Hakka uymak, temiz-

helal yiyecek ve giyecek. Rahatlk be eydedir: Kötü arkadalar terk,

dünyaya kar zahitlik, susmak, insanlarn seni görmedii bir yerde yap-

tn itaatten tat almak, Allah’n kullarm deersiz görmemek. Öyle ki

Allah’a kar günah ileyenleri bile deersiz ve hakir görmezsin. Bunlar

yerine getirince be ey senden düer: Riyakârlk, tartma, kavga, süs-

lenme, makam sevgisi! Himmet be eyde cem’ olur ve toplanr: Al-

lah’n dndaki bütün ilgileri kesmek, hesaba çeküccein bütün hazlar

terk, dümandan ve arkadatan sklmak (zahitlik), halin hafiflii ve bi-

riktirmeyi terk! Ey brahim! Be eyi daha aklnda tutmalsn: Kaybolan

nimet, gelecek bela, kesin olan ölüm, öldürücü fime, sabit olduktan
. *

sonra kayan ayak. Ey brahim! Bu tavsiyeler kâfidir, onlara göre davra-

nrsan yeterlidir.’ Bu konuda Ebu’l-Utahiyyeu iiri yazmtr:

Ben beni görene aidim

Ben dostumu görürüm, 0 da beni

Bir an bile sahip olduumu görmem

Görülmeyenin mekân benim mekânm

Ölünceye kadar rzkm var benim

Herkes gayret etse de dümanlk edemezler bana

Yardm Allah’tan iste sen

Falana, jalana ve falana kar

Mal helalinden olmaldr

Araz, vech ve lisan için



366 Fütuhât- Mekkiyye 18

Yoksulluk, üzerinde kapnn bulunduu zillet

Kapnn anahtar acizlik ve snma
Benim rzkm Allah’a ait

Allah onu ihsan eder bana

Allah her zaman yüce

O’nun yücelikte bir orta yok

Yaratklarna ihsanlarn lütfetmi

O’ndan baka herkes fani

Ya Rab! Zamandan alamadk
Ancak bir zaman hakknda aladk

Hz. Ömer'in Tavsiyesi

Ömer bni’l-Hattab öyle der: ‘nsanlara kalbinde olandan daha

çok huu gösteren insan nifak üzere nifak izhar etmitir.’

Hz. Peygamberden gelen bir vasiyet ve tavsiyede, Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Herhangi bir eksiklik olmakszn tevazu gösterene ne

mutlu! Miskinlie varmakszn nefsi hakknda zelil davranana ne mutlu!

Günaha harcamaksizm toplad mal harcayana ne mutlu! Anlay ve

hikmet sahipleriyle oturup kalkan, yoksul ve miskinlere merhamet ede-

ne ne mudv! Kazanc helal, ahlak düzgün, görünen yönü keremli, kö-

tülüü ve erri insanlara ulamayan kimseye ne mutlu! Bilgisine göre

amel eden, malnn fazlasn verip de sözünün fazlasn kendine tutana

ne mudu!’

FudayI b. Iyaz'n Müminlerin Emirine Tavsiyeleri

Bize aktarldna göre müminlerin emiri Harun Reid yannda

Fadl b. Rebi’ olduu halde hac yapmt. Rebi’ öyle anlatr: ‘Müminle-

rin emiri benim yanma geldi. Ben de koarak ona doru gittim ve öy-

le dedim: ‘Ey müminlerin emiri! Bana haber gönderseydin hemen ge-

lirdim.’ O da öyle dedi: ‘Yazk sana! çimden geçen oydu. Kendisine

bir eyler soracam birini bul bana.’ Ben de ‘Süfyan b. Uyeyne bura-

dadr’ deyince halife ‘bizi ona götür’ dedi. Yanna vardk, kapsn çal-

dk, ‘kim o?’ diye sordu, ‘müminlerin emiri’ denilince ‘ona hemen ica-

bet edeyim’ diyerek öyle dedi: ‘Ey müminlerin emiri! Bana elçi gön-

derseydin ben gelirdim.’ Bunun üzerine Harun er-Reid ona ‘Allah sa-

na merhamet etsin! Sen bizim geli sebebimizle ilgilen’ dedi. Bir süre

onunla sohbet etti, sonra öyle dedi: ‘Borcun var m?’ O da ‘evet
5

diye

cevap verince, halife ‘borcunu öde’ dedi. Yanndan çktmzda öyle
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dedi: ‘Arkadan bana hiçbir fayda vermedi. Soru soracam birini bul

bana.’ Ben de ‘Abdurrezzak var* dedim. Yanma gittiimizde Süfyan ile

yaananlarn ayns onunla yaannca halife öyle dedi: ‘Arkadan bana

bir fayda veremedi. Bana kendisine soru soracam birini bul.’ Ben de

öyle dedim: ‘Fudayl b. Iyaz var, ona gidebiliriz.’ Harun ‘bizi ona gö-

tür’ dedi. Gittiimizde Fudayl Kur’an- Kerim’den bir ayeti tekrarlaya-

rak namaz klyordu. Bana ‘kapy çal’ dedi, ben de çaldm. Fudayl ‘Kim

o?’ diye sordu. Ben de ‘müminlerin emirine kapy aç’ diye cevap ver-

dim. Fudayl ‘Benim müminlerin emiriyle iim olmaz’ deyince, ben de

‘Subhanallah! Müminlerin emirine itaat etmen gerekmez mi?’ dedim.

Sözüm üzerine aaya indi, kapy açt, odaya doru çkt, lambay

söndürdü, evin köelerinden birisine çekildi. Biz de içeri girdik. Elleri-

mizle onu aramaya baladk. Müminlerin emiri benden önce kendisine

ulat ve öyle dedi: ‘Ey adam! Ne kadar yumuak bir avucun var. Yarn

Allah’n azabndan kurtulmu olurlar inallah!
5 Ben de içimden ‘bu gece

takva sahibi biriyle konuacaz’ dedim. öyle dedi: ‘Bizim geli sebe-

bimizi dinlersen, Allah sana merhamet etsin.’

Bunun üzerine Fudayl halifeye öyle dedi: ‘Ömer b. Abdülaziz ha-

lifelik görevini üstlendiinde Salim b. Abdullah, Muhammed b. Ka’b

el-Kurazi, Reca b. Hayatü çarp onlara öyle demi: ‘Bir belaya duçar

kaldm, benimle bu hususta istiare ediniz.’ Demek ki halife halifelik

görevini bela addetmiken sen ve arkadalarn ise onu nimet saydnz.

Salim b. Abdullah kendisine -öyle demi: ‘Allah’m azabndan kurtul-

mak istersen dünyaya kar oruçlu ol, iftarn ise ölüm olsun.’ Muham-

med b. Ka’b öyle demi: ‘Allah’m azabndan kurtulmak istersen Müs-

lümanlarn büyüü senin nezdinde baban, orta yals kardein, küçüü

de evladn mesabesinde olsun. Babana sayg göster, kardeine ikramda

bulun, evladna efkat göster.
5 Reca b. Hayat ise öyle demi: ‘Yarn Al-

lah’m azabndan kurtulmak istersen kendin için istediini müslümanlar

için iste, kendin için istemediini onlar için de isteme. Bundan sonra

dilersen öl.’ Harun! Ben de sana bunlar söylerim. Senin adna ayaklarn

kayd o gündeki en çetin ve iddetli korkudan endie ederim. Sana

böyle tavsiyede bulunacak biri maiyetinde var m?’ Harun baylacak e-

kilde alamaya balad. Ben ‘Müminlerin emirine kar yumuak ol’ de-

yince, Fudayl ‘sen ve arkadalarn onu öldürüyorsunuz, ben dc efkat

gösteriyorum’ dedi.
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Harun Reid aylnca öyle dedi: ‘Allah sana merhamet eylesin!

Bana daha çok tavsiyede bulun.’ Fudayl devam etti: ‘Ey müminlerin

emiri! Bana ulatna göre Ömer b. Abdülaziz’in bir zekât toplaycs

kendisine ikâyette bulunarak öyle yazm: ‘Kardeim! Sana cehen-

nemliklerin atete geçen uzun uykusuzluklarn hatrlatrm. Orada ebe-

di kalrlar. Allah katndan herhangi bir ey seni uzaklatrmasn ve sana

yüz çevirtmesin. Allah’n mertebesi umudunu baladn yer olsun.’

Mektubu okuduunda, sanki bütün ehirler dürüldü de Ömer b. Abdü-

laziz’in yanma geldi. Ona öyle dedi: ‘Seni çkartan nedir? öyle cevap

verdi: 'Kalbim senin mektubunla kendinden geçti. Allah’a kavuuncaya

kadar bir daha yönetici olmam.’ Bunun üzerine Harun alamaya ba-

lam, sonra öyle demi: ‘Allah sana merhamet etsin, bana daha tavsi-

yede bulun.’ Fudayl öyle demi: ‘Ey müminlerin emiri! Hz. Peygam-

berin amcas Abbas Hz. Peygamber’e gelerek öyle sormu: ‘Ey Al-

lah’n Peygamberi! Beni komutan olarak görevlendir.’ Hz. Peygamber

öyle demi: ‘Komutanlk kyamet günü pimanlk ve hasret demektir,

gücün yeterse komutan olma.’ Harun tekrar alamaya balam, sonra

‘Allah sana merhamet etsin, bana tavsiyede bulun’ demi. Fudayl devam

etmi: ‘Ey güzel yüzlü insan! Sen kyamet günü Allah’n yaratklarnn

hesabm soraca birisisin. Gücün varsa bu güzel yüzü korumaya çal.

Kalbinde yönettiklerinden birisi hakknda kin varken sabahlama veya

akamlama. Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Müminlere kindar olarak

sabahlayan cennet kokusu duyamaz.’ Harun alam, sonra öyle de-

mi: ‘Borcun var m?’ Fudayl ‘evet, Rabbime bir borcum var’ diye ce-

vap vermi. Sonra eklemi: ‘Rabbim o borcun hesabn bana sormad,

lâkin sorarsa vay bana, vay! O borç nedeniyle beni hesaba çekerse yazk

bana! Delilimi bana sorarsa yazk bana!’ Harun öyle demi: ‘Ben, ‘kul-

lara borcun var m?’ diye sordum.’ Fudayl cevap vermi: ‘Bana Rabbim

öyle bir emir vermedi. Allah öyle der; ‘Allah r&k verendir™7’ Harun

öyle dedi: ‘u yüz dinar al, ailene harca, ibadetini yaparken kuvvetini

yerine getirecek gda alrsn.’ Fudayl öyle dedi: ‘Subhanallah! Ben sana

kurtulu yolunu gösteriyorum, sen bana böyle karlk veriyorsun. Allah

sana selamet versin, seni baarya erdirsin.’ Sonra sustu ve bir daha bi-

zimle konumad.

Fudayl’n yanndan çktk, kapya geldiimizde Harun bize öyle

dedi: ‘Bir daha size bir adam sorarsam bana böyle birisini gösterin. Bu

adam müminlerin efendisidir.’ Elerinden biri yanna gelmi, öyle de-
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mi; ‘Be adam! çinde bulunduumuz darl ve sknty görmüyor

musun? Halifenin verdii mal kabul etmi olsaydn skmadan kurtu-

lurduk.’ Fudayl öyle cevap vermi: ‘ikimizin durumu öyle bir kavme

benziyor: Bir katrlar var, katrn kazancndan yerler. Yalandnda,

onu keserler, bu kez etini yerler.’ Harun bu sözü iittiinde öyle dedi:

‘çeri girelim, belki mal kabul eder.’ Fudayl bunu örenince, dar çk-

t, odann kapsnda yere oturdu, Harun geldi, onun yanma oturdu,

konumaya balad, o ise cevap vermiyordu. Biz bu haldeyken zenci bir

cariye çkp öyle dedi: ‘Ey adam! ihtiyara pek eziyet ettin bu gece.’ Bu

söz üzerine ihtiyar ayrld, biz de oradan ayrldk.

Bir adam Zünnûn el-Msri’ye öyle demi: ‘Bana doruluk ve mari-

fet yolunu göster.’ Zünnûn cevap vermi: ‘Kardeim! Bulunduun hal

üzere Allah'n karsnda doru ve dürüst ol. Haldeki doruluk Kitap

ve Sünnete uymaktr. Yükselmediin bir makama yükselmi gibi dav-

ranma, yoksa ayam kayar. Gördüün bir eyi terk etmekten sakn.’

efkatli ve Samimi Bir Tavsiye

Senin için en tercihe ayan ve en sevimli i, Allah’n farz kld hü-

kümleri yerine getirmek ve yasaklam olduu ilerden saknmak olma-

ldr. Çünkü kendisiyle Allah’a ibadet ettiin (farz) iler, senin kendin

için tercih edip O’nun farz klmad iyilik amellerinden üstündür; hâl-

buki sen o amellerin senin için maksada daha ulatrc olduklarn zan-

nedersin. Söz konusu amellere devam edene misal olarak, yoksulluk, az

mal ve benzeri hususlarla nefsini terbiye edeni verebiliriz. Kula layk

olan ve yaraan, her zaman Allah'n farz kld ileri gözetmektir. Böy-

lece farzlar hakkyla yerine getirerek O’nun snrlarna tam olarak riayet

ederken yasaklarn gözetip gerekli ekilde onlardan uzak durur. Kullan

rablerine ibadetten uzaklannp imann ve ibadetlerin tadn alamayla-

nnn bir sebebi vardr. Bu sayede onlar sdkn ve doruluun hakikatle-

rine ulaamam, kalpleriyle ahireti düünmek arasnda perdeler olu-

mu, Allah'n ahirette velilerine hazrlad nimet ve dümanlan için ha-

zrlad azaptan pcrdclcnmilerdir. Hâlbuki perdelenme olmasayd,

adeta onlar gibi olurlar ve (nimet ve azab) müahede ederlerdi. te
onlar bütün bunlardan alkoyan, Allah'n kalplerine, kulaklarna, gözle-

rine, dillerine, ellerine, ayaklarna, midelerine ve cinsel organlarna farz

kld hükümler karsndaki geveklikleridir. Bütün bunlara vakf olup

hükümlerini salamca yerine getirseler, iyilik onlara nüfiz eder ve ha-
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kim olur, bedenleri ile kalpleri Allah’n iyilik ve ikramlarn tamaktan

aciz kalrd. Fakat erkek ve kadnlarn çou günahlar deersiz görmü,

onlara kar gevek davranm, eksikliklerini ihmal etmi, dünyada do-
ru ve dürüst olanlarn sevabnn hazzndan mahrum kalmlardr. Bina-

enaleyh söyleyip yapmadn iler nedeniyle Allah’tan mafiret dilemeli-

sin!

Tavsiye

Abdullah el-Muavir, Bat Endülüs’teki biliye’nin beldelerinden

Leble’de yaam büyük bir adamd. Onun Allah yoluna girmesinin se-

bebi uydu: Muvahhitler Leble’ye girdiklerinde bir kadn önüne atlarak

öyle demi: ‘Beni biliye’ye götür, bu kavmin elinden beni kurtar.’

Kadn yanma alm, dar çkartm, zalim ve zorba adamlardan birisi

olan Abdullah son derece güzel ve alml biri olan kadnla ba baa kal-

m. Nefsi kendisini kadnla olmaya zorlam. Bunun üzerine Abdullah

kendi kendine öyle demi: ‘Ey nefsim! Bu kadn senin elinde bir ema-

net, emanete hyanet etmek istemiyorum. Böyle bir davran emanetin

sahibine vefakârlk saylamaz.’ Nefsi onu zorlam ve mutlaka o ii

yapmas için srar etmi. Nefsinin kendisini yoldan çkarmasndan kor-

kunca, bir ta alm ve cinsel organnn altna koymu. Sonra bir ta da-

ha alm ve üzerine koymu ve iki ta arasnda onu sktrm ve sonra

öyle demi: ‘Ey nefsim! Bir tarafta ate, bir tarafta ayp!’ Zamann bü-

yüklerinden birisi gelmi, haccetmek üzere oradan geçiyormu. Sonra

ölünceye kadar skenderiye’de kalm. Ben kendisine yetitim fakat kar-

lamadm. Ebu’l-Hasan el-bili bana öyle demiti: ‘Abdullah cl-

Muavir bana tavsiyede bulunarak öyle dedi: ‘Ey Ebu Haan! Sana be
eyi tavsiye eder, be eyden uzak durman isterim: Yaratlmlarn ezi-

yetlerine tahammül etmeni, onlara eziyet etmemeni tavsiye ederim.

Kardelerini rahata çkartman tavsiye ederim. Bir dil deil, kulak ol-

man tavsiye ederim. Yani konumaktan daha çok dinlemeüsin. Beinci-

si de kendine davrandn gibi insanlara davranman tavsiye ederim.

Kadnlarla oturup kalkmaktan, dünyay sevmekten, bakanl sevmek-

ten, iddia sahibi olmak ve Allah adamlar hakknda ileri geri konumak-

tan da uzak kalman isterim.’

Tavsiye

bn Mervan çl-Maliki’nin birlikte oturmakla ilgili sözlerini bize ak-

taran bir bilge öyle demitir:
cbn Ebi’d-Dünya demitir ki; ‘Muham-
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med b. Hüseyin’in öyle dediini duydum: ‘Bir hakim dier bir hakime

‘bana tavsiyede bulun’ deyince, o da öyle karlk vermi: ‘Himmetini

Allah’a tahsis et, günahn ölçüünce üzül, öyle üzülenler vardr ki,

onun hüznü ebedi mutlulua iarettir, öyle sevinenler vardr ki bu se-

vinme ebedi bedbahtla götürür.’

Nebevi Tavsiye

Ebu’d-Derda’nm hadisinden bize aktarlmtr, Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Ölmeden önce tövbe ediniz. Baka bir meguliyet çk-

madan önce salih amelleri süratle yerine getiriniz. Rabbinizle aranzdaki

ba koparmayn. Böyle yaparsanz saadete erersiniz. Çok sadaka verin,

rzk bulursunuz. yilii emredin ki kazanç elde edesiniz. Kötülüü en-

gelleyin ki yardma mazhar olursunuz. Ey insanlar! Sizin en akilimiz

ölümü en çok hatrlayannz en arifiniz ise ölüme en çok hazrlanandr.

Akln alamederinden birisi aldan ve gaflet yerlerinden uzaklamak,

ebedilik yurduna yönelmek, kabirleri ziyaret, dirili günü için hazrlan-

maktr.’ Birisi u iiri okumutu:

Yeryüzünün srtndayken zaman mühlet vermiti bize

Hayat, yurt ve vatan bir araya getirmiti bizi

Sonra zaman tasarrufuyla beraberlii bitirdi

imdi yeryüzü kefenlenmi bir halde, içinde saklar bizi

Tavsiye

Harem bölgesinde Cürhemi, Amr b. Lihye demitir ki; ‘Allah öyle

buyurur: ‘Allah yeryüzünde zdûm ile zulüm peinde koana iddetle azap

eder.’
468 bn Abbas bu nedenle Taife yerlemiti. Hz. Peygamber’in

öyle dedii aktarlr: ‘Mekke’de yemek biriktirmek, orada taknlk

yapmaktr.’ Cürhemi, Amr b. Lihye’ye öyle tavsiye etmitir:

Ey Amr, Mekke’de zalim olma,

Oras, Harem ehir!

Ad kavmine bir sor, nerede onlar?

Orada bütün yaratklar dokunulmazdr

Amalîk kabilesine de bir sor

Onlar orada yaamlard ya
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Tavsiye

Zünnûn’un bir gence tavsiyelerde bulunurken unlar öylemitir:

‘Delikanl! Kendin için melâmet silahn beline tak ve zulmü kovarak

nefsinin arzularm törpüle! Böyle yaparsan yarn selamet elbisesini ku-

anrsn. Onu eman bahçesine hapset, iman farzlarnn skntlarm nef-

sine tattr. Öyle yaparsan cennet nimetlerini kazanrsn. Sabr kâsesini

yudumla. Fakirlik üzere melâmeti yurt edin. in tamam olana kadar

böyle devam et.’ Bu tavsiyeler üzerine genç öyle demi: ‘Hangi nefs

buna dayanabilir ki?’ Zünnûn cevap vermi: ‘Sürekli aç kalarak sabre-

den, karanln elbiseleri içerisinde düünen nefs buna dayanabilir.

Hiçbir art ve kayt olmakszn dünyay satarak ahireti alan nefs daya-

nabilir. Darlk ve sknt ruhbanlnn zrhn üzerine geçirmi, karan-

lklar felak’n aydnlna sürmü bir nefs dayanabilir. Hal böyle iken

skntlar vadisinde sülük eden ve hazlar terk ederek kendisine hakim

olmu bir nefs hakkndaki zannn nedir? O gözünü ahirete çevirmi,

hakikati görmü, günahlardan kendini çekip alm, hayatta kalabilecek

miktardaki besinle yetinmi, arzu ve hevann askerlerini yenmi, karan-

lklarn dalgalar içerisinde bir çiçek gibi ortaya çkm bir nefistir. Bina-

enaleyh o, hasret kadehiyle sarho olmu, dalgalarn içerisinde izzetine

varmak üzere yola koyulmutur. Kukusuz geçim araçlar tükenmi, s-

kntlarla yüz yüze gelmitir. Böyle bir nefis, gelecek gün için hazrlanan

bir nefistir. Bütün bunlar ise el-Hay ve el-Kayyum’un muvaffak klma-

syla gerçekleir.’

Tavsiye

Zünnûn kardei Kifl’e tavsiyede bulunurken öyle demi: ‘Karde-

im hayrla nitelen ve hayr tavsif eden birisi olma.’

Nebebî Tavsiye

Muhammed b. Kasm Fas ehrinde bize bir söz aktarrken öyle

demitir: ‘Hibetullah b. Mesud bize aktarm ve öyle demitir: Bize

Muhammed b. Berekat aktararak öyle demitir: Bize Muhammed b.

Selamet b. Cafer aktararak öyle demitir: Hibetullah b. brahim el-

Havlani, Ali b. Huseyn b. Bündar’dan aktararak öyle demitir: smail

b. Ahmed b. Ebu Hazim bize aktararak öyle demitir: Ebu Sena Amr
b. Haim bize aktararak öyle demitir: Süleyman b. Ebi Kerime, Mu-

hammed b. Amr’dan, o da Ebu Seleme’den, o ise Ebu Hureyre’den ak-



Otuz Yedinci Sifir 373

tararak onun öyle dediini söylemitir: Hz. Peygamber öyle buyurdu:

‘Ey Ebu Hureyre! Seninle komuluk yapanla iyi komuluk yap ki,

(elinden ve dilinden emin olunan) Müslüman olasm. Seninle arkadalk

yapanla iyi arkadalk yap ki, mümin olasn. Allah’n farzlarn yerine

getir ki, abid olasm. Allah’n taksimine rza göster ki zahit olasn.’

Tavsiye

Nazm eklinde yazlm hikmetli ve öüt içeren bir tavsiyesinde

Ebu’l-Utahiyye öyle der:

En hayrl hazine senin ulatn hayr

En kötü söz ise gereksiz vefuzuli söz

Bilmelisin ki kii dilinin ülkesinde

Ölüm orada onun yolunu bekler

Neyin çokluu insana yeterli olur ki?

Az yeterli olmayan bir eyin çou yeterli olabilir mi ki?

Kabir insanlarn döei
Orada dost dostundan ayrlr

Dünyada azk olarak takva azn edin

Orada herkes bir misafir, yaknda yola çkacak

Temennileri al, say bakmndan bir deeri yok

Temenniler kendiliiyle gelirler sana

Zamann hadiseleri bir lugaz

Güçleri sana gelir, seni sürükler

Bunlardan birisi de divannda yer alanu iirdir:

Ademolu pek çok eyi bilmedii için eksik

Onun gelii ve gidii takdir edilmi

Nefsin seni aldatr, dünyay severek

Ölüm hak, beka kolay

Dünyaya aldanma dünyadaki her ey
Deersiz ! Keke bilseydin

Ey dünyann sakini! Dünyann çiçei nedir ki?

Gün be gün solan bir ey

Sana ulaan zenginlie bir sor

Tatmin olmazsan yoksul kalrsn

Ey bakas için çok mal toplayan kii!

Günahn az da büyüktür
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Elinde hadiselere kar bir kuvvet var m?
Veya senin üzerinde bir kefen

Kabre vardnda ne diyeceksin

Münker ve nekir sorunca nasl cevap verirsin?

Tavsiye

Birisi öyle demitir: ‘Üstadma ‘insanlar arasndan kiminle sohbet

edeyim, kiminle sükûnet bulaym?’ diye sorunca öyle dedi: ‘Allah’n

senin hakknda bildiini kendisinden saklamann gerekmedii bir kiiyle

sohbet etmelisin. Zahirin insanlara, bâtnn Allah’a ait olsun. nsanlara

en güzel ekilde davran.’
.

Tavsiye

Yöneticilik yapm birisinden aktarlmtr. Bir seyyah öyle demi:

‘Bir seyahatte am civarndaydm. Bir nehre vardm. Ona altn nehri

denilirdi. Nehrin civarndaki köylerinden birisinde bir manastr gör-

düm. Manastrda bir rahip vard. Ona ‘Ey rahip’ diye bardm, cevap

vermedi, ikinci kez ‘ey rahip! cevap ver’ dedim yine cevap vermedi.

Üçüncü kez ‘cy rahip! bana cevap ver’ deyince -baka bir rivayette

‘üçüncü kez ey rabbani diye bardm’- dar çkt, beni gördü, ‘ihtiya-

cn nedir, ne istiyorsun?’ dedi. Ben de ‘bana fayda verecek ekilde öüt
ve tavsiyede bulun’ dedim. Rahip öyle dedi: ‘Dünyay m terk ettin?’

‘Evet’ dedim. öyle dedi: ‘Yemeini ye, sus, nefsini hasta et! Çünkü sen

öleceksin. Ölümsüz el-Hayy’n önünde bulunacam hatrla.’ Sonra u
iiri okudu:

Kanaatkar olsaydk yeterdi bize

Ey vatanmz! Pek az bir ey

Senin verdiin nimetler pek az

Belalarn ise çok

Kabir yok edici

Sen kabirlerde yürüme

Kendinle iftihar edip durma

Kendini eletiren basiretli

Seyyah öyle dedi: ‘Yanndan ayrldm, gece uyudum. Sabah olun-

ca yanma gittim ve ‘ey rahip, bu hikmedi cümlelerden daha fazla söyle’

dedim. öyle dedi: ‘Elinle kazandndan ye, aln teri döktüün besin-
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lerden beslen. Yakîn’in zayf olursa, Rabbinden iste! Rabbin seni zen-

gin eder.' Sonra u iiri okudu:

Kyamet saati yaklat artk

Yeryüzü öyle sarslacak ki

Bir söyleyen ve isteyen olmal

O gün sorar yeryüzüne ‘ne oluyor7 diye

Yeryüzü Rabbinit haberlerini ihbar eder

Rabbin de hiç kukusuz ilham eder ona

Yeryüzü o gün parçalanr

Yallar ve gençler daha da yalanr

nsanlar içmeden sarho görünür

Nefs ise kendini korkutan ileri görür

Nefis önceden yaptklarn hazrlanm görür

Zerre bile olsa miskal tanesi kadar

Günahlarm benim belam, çare yok

Harda onlar tayacaksn

Kadir hükümdar hesaba çeker seni

Ya nefsin aleyhine ya da lehine amellerin

öyle devam etti: ‘Rahibin yanndan ayrldm, gece uyudum, sabah

olduunda tekrar kendisini ziyaret ettim ve öyle bardm: ‘Ey rahip!

O hikmet cümlelerinden daha fazla istiyorum.’ Rahip öyle dedi: ‘Farz-

lar yerine getir, kyamet gününü hatrla, kimseden yardm veya borç

isteme.’ Sonra u iirleri okudu:

Dünyay terk edip ona kar buz niyeti tarsan

Senin terkin isyan maksatldr gerçekte hüküm verdiinde

Ey yüzü parlak kiil Tövbeye niyetlenirsen

Senin dünyayla ömrünyarr durur

Ölümden sonra sakin kalman art

Sütün arl topran altnda seni raz klar

Her türlü suçun bulunduu bir kitap verir

Kyamet korkularna ve arz gününe ahitlik eder

Gece karanlklarnda Allah’a itaat etmek üzere ibadete kalkmalsn

Belki kzdrdn raz edebilirsin

Adam öyle dedi: ‘Rahibin yanndan ayrldm. Gece uyudum, sa-

bah olduunda tekrar kendisini ziyarete gittim ‘Ey rahip! Hikmet cüm-

lelerinden daha fazla istiyorum’ dedim. Rahip öyle dedi: ‘Ey adam!
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Rabbime ibadetten beni alkoydun.’ Bu söz üzerine vedalamak maksa-

dyla kalktmda bana öyle dedi: ‘Sabr ekmein olsun, fakirlikten ay-

rlma.’ Sonra da u iiri okudu:

Doruluk yoluna yönelince

Fesada srarl olunca

Gündüz oyun ve elenceyle aldanrsn

Gecende ise uykudan usanmazsn

Kullara zulmetme sakn

Kullara zulümden daha zararl bir ey yok

Gdan hazrla
,
yolculuun var senin

Tek bana uzak sefere çkacaksn

Azn elzem olanlar olsun

Hiç kukusuz ölüm kullarn var yeri

Bir kavme misafir olmak mudu eder seni:

Azklar var onlarn senin azn yok iken

Allah ehli içinden nefsine kar samimi ve ihlasl davranan yolun

âlimlerinden birisinden aktarlmtr: ‘Allah’n huzurunda belli bir ma-

kam olduunu bilen insann, dünyadaki fiilleri hakknda az ve deersiz

olann çok ve kymetli olana tesir etmemesini Allah’tan dilemesi gere-

kir. Bunun yan sra ilahi kurallara ve (ibadetteki) ciddiyete kar eksik-

lik ve ihmal göstermemeyi dilemelidir. Söz konusu insan bilhassa sa-

lam-muhkem bilgi ve idrak delilleriyle aklnn alanmasyla Allah’n te-

yit ettii birisi olunca, cahillerin hayrete dütüü gaflet karanlklarnda

kendisini babo dolatrmamasn O’ndan talep etmelidir. Bu özellik-

teki kimselere alr ve hayret edilir! Onlar Allah’a itaat etmekten uzak-

lap O’ndan bakasyla ünsiyet etmi, dünyaya yönelmi, onun halleriy-

le hallenmi, afetlerine maruz kalmlardr. Buna mukabil dünya onlara

sadece (ibadet hususunda) geveklik kazandrmken onlar dünyaya ik-

ramlar artrm ve sayg göstermilerdir. Bazlar ise uykudan uyanm,
boynundan balan ve zincirleri çkartm, kalbinden ise kir ve pas elbi-

sesini çkartp atmtr. Kardeim! Sana kar en samimi ve ihlasl olan

kii, bulunduun durumdan maksada tayan, sana yolculuu tavsiye

eden, senin adna ‘-acak, -ecek; umarm, belki de, olacak’ gibi gelecek

zaman eklerini ve edatlarn uygun görmeyen kiidir. Ben bu kiplerin ve

eklerin sahibine sadece hüsran ve pimanlk getirdiini gördüm. Allah

ehli ‘-acak -ecek’ ekine kararllk ve azim; ihmale ve ertelemeye hemen
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balamakla kar koymulardr. Hiç kukusuz sizin için yol aydnlanm-

tr, Yardm istenilen mürit ve delil Allah’tr.

Tavsiye

Allah ehlinden birisine kulun ehvetini dindirmek için bulabilecei

en iyi yardmcnn ne olduu sorulmu, o da öyle demi: ‘Gündüz

oruç tutmak, gece ibadet etmek, ehvederi azaltmak, onlar görmezden

gelmek, nefsin ehvederi hatrlatmasna imkân vermemek ehveti tes-

kinde yardm eder.’ Bunun üzerine öyle denilmi: ‘Bir adam gündüz

oruç tutuyor, gece ibadet ediyor, ehvederine uymuyor, bununla birlik-

te nefsinde hareket ve zorlama görüyor? Bunun durumu nedir?’ Allah

ehlinden olan kii öyle demi: ‘Bu durum onda daha önceden bulunan

ehvetin fazlal ve ifratndan kaynaklanr. Öyle bir insan gücü ölçü-

ünce ehvetine yardmc olacak vesileleri kesip koparmal, nefsini hü-

zün ve gamla engellemeli, ölümü hatrlayarak, ecelin yaklatn düü-

nerek, arzular ksaltarak ehvetin otoritesini krmal ve kalbini baka i-

lerle megul etmelidir.’ Sen de nefsinden ehvederi kes kopar, seni gö-

zeteni murakabe et, seni hesaba çekecek olana itaatte srarl ve devaml

ol! Doru yola ulatrmasn Allah’tan dileriz. Bizi her türlü darlktan

çkartacak olan O’dur. Allah güçlüdür ve efkadidir.

Hatrda Kalan Bir Tavsiye

Âlimlerden birisi öyle demitir: ‘Kadere bel balayan rahata erer.

(Halini) tashih eden rahata erer, yaklamaya çalan yaklar, kalbini

arndrmaya çalann kalbi arnr, tevekkül edene güven verilir, kendisi-

ni ilgilendirmeyen bir ite kendini zorlayan kendini ilgilendireni yitirir.’

Birisine öyle sorulmu: ‘Kul cennete neyle ular?’ öyle cevap vermi:

‘Hilenin bulunmad istikamet, unutmann bulunmad içtihat, gizli-

de ve açkta Allah’ murakabe, hazrlanarak ölümü beklemek, hesaba

çekilmezden önce nefsi hesaba çekmekle cennete ular. Korkan bir arif

ol, tavsif eden-arif olma! Makam ve rzkn çoaltmak maksadyla nefsi-

nin tarafn tutarak Rabbine hasm olma. Aksine kendi nefsine kar
rabbinin yannda bulun. Kendi aleyhinde olma. Kimseye küçümsemek

veya hafife almak gözüyle bakma. Bir mürik bile olsa, böyle davranma

ve kendi akbetinden endie ederek, belki bir gün marifetin senden al-

nr ve o mürike verilir diye endie ederek davran. Zünnûn öyle demi:

‘Nbrîden Allah’a snn.’ Kelimenin 'kprî’nin Arapçalam hali oldu-

u söyle’imitir. Bu tavsiye yararl ve garip bir tavsiyedir. Zünnû bunu
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tecrübe ederek söylemitir. Bu konuda da bir hikâyesi vardr. Zünnûn

el-Msri öyle der: ‘Dendare denilen bir yerde öyle bir yaz gördüm:

Azat edilmi kölelerden, yeni yetme gençlerden, köleletirilmi asker-

lerden, Araplam kptîlerden uzak durunuz.’ Bu rivayeti bize Yunus b.

Yalya el-Abbas 599 senesinde Rükn-i Yemani civarmda Ebu Bekr b.

Abdulbaki’den, o da Ebu’l-Fadl b. Ahmed’den, o da Ahmed b. Abdul-

lah’tan, o da Muhammed b. brahim’den aktararak öyle demitir:

‘Abdulhakim b. Ahmed b. Sellam’n öyle dediini duydum:

Zünnûn’un bu hikâyeyi aktardn iittim.’

Tavsiye

mmad Abdullah b. Hasen -ki bn en-Nuhas diye bilinir- bize ak-

tarmtr: Bize Bedr el-Cezeri aktararak öyle demitir: Salihlerden biri-

si olan Ali b. Hattab el-Cezeri, Cezire’de bize öyle aktarmtr: Bir ge-

ce rüyamda Hakk gördüm, baha öyle dedi: ‘Ey bn Hattab! Bir te-

mennide bulun.’ Sustum. Bunun üzerine tekrar ‘Ey bn Hattab! Te-

mennide bulun’ dedi. Yine sustum. Bu sözü üç kez tekrarlam, dör-

düncüde öyle dedi: Ey bn Abbas! Mülküm sana yönelmi, melekû-

tum sana dönmütür. Bir ey iste diyorum, susuyorsun.’ Bunun üzerine

öyle dedim: Ta Rabbi! Konuursam senin vastanla konuurum, bir

ey söylersem dilimde kelimeleri yaratmanla söyleyebilirim. Böyleyken

ne söyleyebilirim ki?’ öyle dedi:
c

Sen kendi dilinle söyle.’ Ben de öyle

dedim: Ta Rab! Peygamberlerine onlara indirdiin kitaplarla eref ver-

din, beni de arada vastann bulunmad bir konumayla ereflendir-

din.’ öyle dedi:
cEy bn Hattab! Kendisine kar kötülük yapan birine

iyilik yaparak karlk verenin Allah ükrünü saf ve samimi olarak kabul

eder. Buna mukabil iyilik yapana kötülük yapann nimetini küfre çevi-

rir.’ öyle dedim: ‘Ya Rabbi! Daha fazla söyle.’ öyle dedi: ‘bn

Hattab! Bu kadar sana yeter.’
.

Tavsiye

Bunlar Kur’an- Kerm’de Haklan kullarna dönük emir ve yasakla-

rndan ibaret olan faydal ve doru ilahi tavsiyelerdir. Bu tavsiyeler el-

Hakim ve el-Hamid tarafndan Cebrail vastasyla Hz. Muhammed’in

kalbine indirilmi, Hz. Muhammed de apaçk bir Arapçayla korkutucu-

lardan olmutur. imdi bu tavsiyelerin bir ksmn hatrlatmak, gafil

kalpleri uyarmak, O’nun kelamndan bereketlenmek maksadyla zikre-

deceiz: Bu ilahi tavsiyelerden birisi udur: ‘Yeryüzünde bozgun çkar-
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mayn.*69,
‘nsanlarn iman ettii gibi iman edin

5470
, ‘Sisi ve sizden önceki-

leri yaratan Rabbinize ibadet edin

*

n
,

*Artk bunu bile bile Allah’a ortak

komayn.*72
. Burada düünen kimseler için bir sr vardr. ‘Yakt insan-

lar,ve talar olan ateten saknn'
473

,
‘man edenler ve salih amel ileyenlere

kendileri için altlarndan nehirler akan cennetlerin olduunu müjdele*
74

,

‘Benimle yaptnz söze uyun, benden korkun*
75

,
‘Size verdiim nimetimi

Zikredin'
476

, ‘ndirmi olduum vahyi tasdik edici olarak iman edin*
77

,
‘Onu

ilk inkâr eden olmayn, ayetlerimi ucuza satmayn, sadece benden korkun,

hakk bâtl ile kartrmayn, bile bile hakk gizlemeyin, namaz kln, zekât

verin, rükû edenlerle beraber rükû edin, sabr ve namazla Allah’tan yardm

isteyin .'
478

‘Kimsenin kimseye bir jayda veremedii ve efaatin kabul edil-

medii, kimseye yardm edilmedii günden korkun.*
79

‘Rabbinize dönü-

nüz .

,48°
‘Size verdiimiz temiz rzklardan yiyin*

81

,
‘Balama isteyiniz*

82
,

‘Allah’n rzkndan yiyin, için, yeryüzünde bozguncu olarak komayn*83
,

‘Size verdiimize kuvvetle sarln, onda olanlar zikredin ki saknm olas-

nz*84
, ‘Sadece Allah'a ibadet edin, anne babaya iyilik yapn, akrabaya, ye-

timlere, miskinlere iyilik yapn, insanlara güzel söyleyin, namaz kln, ze-

kât verin*
85

,
‘Kanlarnz aktmayn, kendilerinizi yurtlarnzdan çkarma-

yn*86

,
‘Allah’n indirdiine iman edin*

87
,

‘Size verdiimizi kuvvetle aln ve

dinleyin.*
88

‘inkâr etmedin’
489

, ‘Bizi gözetleme, demeyin; bize bak, deyin*
90

,

‘Affedin ve balayn*91
, ‘Kendiniz için yaptnz her iyilii Allah katnda

bulursunuz*
92

,
‘brahim’in makamn musalla edinin; evimi tavaf edenler,

itikâfa girenler, rükû ve secde edenler için temizleyin*
93

, ‘Mutlaka ve mut-

laka Müslüman olarak ölünüz*
94

, ‘Allah’a ve bize indirilene iman ettik, b-

rahim’e, smail'e, lshak’a, Yakub’a sonrakilere, Musa’ya, sa’ya Rablerinden

nebilere indirilmi olanlara iman ettik, deyin
*95

‘Yüzünü Mescid-i haram

tarafna çevir, her nerede olursanz yüzlerinizi o yöne çeviriniz’
496

,
‘yilik-

lerde yarn*97
,
‘Onlardan korkmayn, benden korkun

*98
‘Beni zikredin,

ben de sizi zikredeyim, bana ükredin, nankör olmayn*
99

, ‘Yeryüzünde bu-

lunan helal ve temiz eyleri yiyin*
00

,
‘eytann izlerini takip etmeyin'

501
,

‘Allah’n indirdiine tâbi olun'
502

, ‘Sizden hilali gören oruç tutsun... sayy

tamamlamanz ve hidayeti karlnda Allah’ tazim edin .'503 ‘Bana icabet

etsinler, bana iman etsinler'
S04

,
‘Beyaz ip siyah ipten ayrlncaya kadar yi-

yin ve için, sonra orucu geceye tamamlayn, mescitlerde itikâfa girmiken

elerinize yaklamayn, bunlar Allah’n snrlardr, unlara yaklamayn.'
505

‘Mallarnz aranzda haksz yere yemeyin*06, ‘Evlere kaplarndan gi-

rin'
507

, ‘yilik evlere arkalarndan girmek deildir'
S08

,
‘Allah yolunda sizinle
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savaanlarla savan, ar gitmeyin, Allah ar gidenleri sevmez
'509

‘Bul-

duunuz yerde onlar öldürün
,
sizi çkardklar gibi onlar çkarn’* 10

, ‘On-

lar Mescid-i Haram’da öldürmeyin, orada sizinle savarlarsa onlar öldü-

rün’
511

,

c
Fitne olmayncaya ve din Allah’a ait olana kadar onlarla sava-

n .’
511

‘Kim size kar haddi aarsa atklar ekilde onlara karlk veri-

niz’
513

, ‘Allah yolunda nafaka verin, kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayn,

iyilik yapn’
51

*, ‘Hac ve umreyi Allah için tamamlayn.’
515

‘Kurban mahalli-

ne ulamadan saçlarnz kesmeyin .’
516

‘Azklann , en hayrl azk takvadr,

ey akl sahipleri benden çekinin .’
517

‘Mescid-i Haram’da Allah’ zikredin, si-

ze hidayet etmesine karlk O'nu zikredin’
518

,
‘nsanlarn indii yerden siz

de inin, Allah’tan balanma dileyin’
519

, ‘Allah’ babalarnz zikrettiiniz

gibi veya daha güçlü bir ekilde zikredin’
520

, ‘Belirli günlerde Allah’ zikre-

din’
521

, ‘Hepiniz birden bara girin’
522

,
‘Sizinle savancaya kadar Mesçid-i

Haram’da onlarla savamayn’523
, ‘man edinceye kadar mürik kadnlarla

evlenmeyin’
52

*, ‘man edinceye kadar mürik erkeklerle evlenmeyin’
525

,

‘Hayz esnasnda kadnlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara

yaklamayn, temizlendiklerinde Allah’n emrettii ekilde onlara yakla-

n .’
526

‘Tarlalarnza dilediiniz ekilde yaklan, kendiniz için önceden iyi-

lik yapn, Allah’tan korkun, biliniz ki O’na kavuacaksnz, (Ya Muham-

medi) müminleri müjdele*
27

, ‘Yeminlerinizden dolay... Allah’ engel kl-

mayn, Allah’tan korkun, insanlar uzlatrn.’528
,
‘Bunlar Allah’n kuralla-

rdY’
529

,
‘Onlar iyilikte tutun

,
iyilikle salverin, onlara zarar vermek üzere

kendilerini tutmayn’
530

, ‘Allah’n ayetlerini alay konusu yapmayn, Allah’n

üzerinizdeki nimetini zikredin, size indirdii kitab ve hikmeti hatrlayn,

Allah onunla size öüt verir’
531

‘Onlarn (eski) kocalaryla evlenmelerine

engel olmayn’532
‘Hiçbir anne çocuu sebebiyle, hiçbir baba da çocuu yü-

zünden zarara uratlmamaldr .’
533 ‘Meru sözler söylemeniz müstesna,

sakn onlara gizlice buluma sözü vermeyin ; Allah Gafur ve Halim’dir.’
534

,

‘Zengin olan durmuna göre, fakir olan da durumuna göre (hediye cinsinden

bir eyler) vermelidir’
535

, ‘Affetmek takvaya daha yakndr, aranzdaki

geçmi iyilikleri unutmayn’
536

, ‘Namazlara ve orta namazna dikkat edin,

Allah için ibadet yapn’
537

,
‘Alveriin, dostluk ve efaatin fayda vermedii

gün gelmeden önce size verdiimiz rziklardan infak ediniz.’
53* ‘Sadakalar-

nz eziyet ederek ve baa kakarak boa çkarmayn’539
, ‘Kazandklarnzn

temizlerinden infak ediniz
7540

, ‘Allah’tan korkun ve faizin fazlasn geriye

brakn’541
,
‘Allah’a döndürüleceiniz günden korkun’

542
,

‘Belirli bir süreye

kadar borçlandnzda onu yazn, aranzdan adil olan bir kii onu yazsn.
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onu yazan Allah’n örettii ekilde yazmaldr’543
,
‘Alveri yaptnzda

ahit bulundurun’
5*4

, *Emanet verilen kii emaneti yerine getirsin, Rabbi

olan Allah'tan korksun, ahitlii gizlemeyiniz
3545

Bilmelisin ki, Allah kitabnda övdüü ve knad bütün özellikleri

zikretmitir. Onlar zikretmi olmas Allah’m bir tavsiyesi, knadklarn-

dan saknmamz, övdükleriyle nitelenmemizi salamak maksad tar.

Allah baz hususlar onaylam, kullar onlara tevik etmi, her özellik

sahibini de Allah nezdindeki haline göre tavsif etmitir. Bu hususta öv-

düklerinden birisi udur: ‘Gaybe iman eden, namaz klan ve rzalarmz-

dan infak edenler. . .

yS4f> man Allah’n peygamberlerine indirdii eylere

ve ahirete iman demektir. Onlar hakknda öyle der: ‘Onlar Rablerinden

gelen bir hidayet üzeredirler .'
5*7 Yani kendileri için bilinmeyen bir konu-

da verdii haberlerde Rablerini tasdik ettikleri için beyan ve muvaffaki-

yete sahiptirler. Onlar kurtulua erenlerdir, yani Allah’n rahmetinde

kalp, azabndan kurtulanlardr. Allah’n knad hususlardan birisi kâ-

fir ve münafklarn halidir. Kâfir Allah’a kar inatçl ve direnmeyi iz-

har ettii bir yüze sahiptir. Hakkn onu bilip bilmemesi birdir, çünkü o

bu hususta ne akla ne eriata göre bir eye iman etmemitir. Allah öyle-

lerinin kalplerini küfür mührüyle mühürlediini bildirmitir; artk ken-

disini bilmekle beraber iman o kalbe girmez. Allah öyle birinin kula-

nn anlayn da mühürlemitir. O kii cahildir. Dolaysyla Allah’m

söylemi olduunu bilemez ve anlayamaz. Onlarn akl gözlerinde de

perde vardr. Bunun bir tezahürü de gördükleri mucizeleri sihir sayma-

lardr. ikiyüzlü münafk hakknda Allah, onun öyle dediini bildirir:

‘Allah’a iman m edeceizP
5548

Burada O’ndan gelenlere iman da kaste-

der. Hâlbuki gerçek öyle deildir. Münafk Allah’ ve iman eden mü-

minleri kandrmak için imandan söz eder. Bu itibarla münafk insan, fe-

sad ve bozgunculuu iyilik, iyilii fesat, iman sefihlik ve aklszlk sa-

yar. Ona göre müminler, sefih yani aklsz kimselerdir. Münafk mü-

minleri raz edecek bir yüzle kendilerine görünürken kâfirlere ise onlar

raz edecek bir yüzle gelir. Allah onlarn ‘Dalaleti hidayet karlnda
satn alanlar’ olduklarn bildirmitir.

*

Onlarn ticareti fayda vermemi,

doru yolu da bulamamlardr .'
549 Onlar Allah’m söylemi olduu hu-

suslar duyamayacak ekilde sar, doruyu söyleyemeyecek ekilde dil-

siz, O’nu ayetleri hakknda düünemeyecek vc bakamayacak ekilde

kördürler. Onlarn geriye dönüü söz konusu deildir.
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Allah’n knad bir grup da ‘Verdikleri sözden sonra Allah’a verdik-

leri sözü bozan, Allah’n balanmasn emrettii eyi koparanlardr. Onlar

yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Onlar hüsrana urayan kimselerdir .’
550

Sonra öyle der:
‘
Onlar nasl da Allah’ inkâr ederler? Siz ölü idiniz, sizi

diriltti, sonra öldürüp sonra diriltir, sonra tekrar O’na döndürülürsü-

nüz,’
551

Allah bir grubu eletirirken öyle der:
‘
taanlara iyilii emredip

kendinizi unutur musunuz? Hâlbuki kitab okuyorsunuz, aklnz yok mu?’
552

Allah’n knad hususlardan birisi de deerliyi vermek ve deersizi ta-

leptir. nsann böyle davranmasnn sebebi, bilgisinin azl ve himme-

tinin düüklüüdür. Allah öyle der: ‘Hani, Ey Musa, bir yemee sabr-

mz kalmad demitiniz
,553

Burada Allah karsnda sabrl davranmann

güçlüüne iaret edilir. ‘Bizim için Rabbine dua et, bize topran yetitirdi-

i bakla, soan, sarmsak çkartsn. Siz deersiz olan daha hayrl olanla m
deitirirsiniz dedi .’

554 Deersiz olan zikredilen sebzeler iken deerli olan

Allah’n kendilerine indirdii bldrcn ve kudret helvasyd. Allah onla-

rn himmetlerinin düüklüüne iaret ederek öyle der: ‘ehre inin!’
555

Bunun anlam onlarn ulvi olandan aa ve süfliye inmi olmalardr.

Kendilerine öyle denilir: ‘ehre inin, istedikleriniz oradadr.’
556

Bunlar

size döndürülen amelleriizdir.
‘Onlarn üzerine zillet ve yoksulluk bra-

klmtr .’
557 Çünkü onlar ehre inmilerdir. ‘Allah’n gazabn satn alm-

lardr.’
5^ Onlar Allah’n onlar için tercih ettiini tercih etmemi, pey-

gamberleri ve Allah’n ayetlerini inkâr etmiler, haksz yere peygamber-

leri öldürmüler, Allah’a asi olmular, haddi amlardr. Allah’n onlar-

da knad özelliklerden birisi de kalp katldr. Allah ihsan ettii ni-

metlerini ifade ettikten sonra öyle der:
‘

Sonra kalpleri katlat, ta gibi

oldular, hatta tatan bile kat !’
5 ’9

Kalplerinin tatan daha kat olmasnn

sebebi, ‘Baz talarn içinden nehirlerin fkrmas, baz talarn parçalanp

içlerinden suyun çkmas, baz talarn Allah korkusundan yuvarlanmas-

dr iS60
Sizin kalplerinizde ise bunlardan herhangi biri bulunmaz. te

Allah onlar bu nedenle knamtr. Allah’n knad hususlardan birisi

de ‘Kiiye nefsinin vermi olduu vesveselerdir ”61 eytan insana davran-

n süsler, deersiz bir bedele karlk satn almak için
cbu Allah kama-

dandr’ der. eytann insana güzel gösterdii eyler, makam vc bakan-

lk gibi ilerdir. Allah böyle insanlara yazk olduunu bildirmitir. Bü-

rün bu özellikleri Allah bize kendilerinden uzaklaalm diye kitabnda

zikretmi ve aktarmtr.
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Allah’n, kullarna tavsiye ettii ve övdüü fiillerden birisi,
‘O'ndan

bakasna ibadet etmemeleri, anne babaya, yaknlara, yetimlere, miskinlere

iyilik etmeleri, insanlara güzel söz söylemeleri, namaz klmalar ve zekât

vermeleridir.’
562

Burada Allah’n tavsiyesine göre yaayanlar zikredilmi-

tir. Bazen de Allah’n knad fiilleri yapanlar bize bildirmitir. Böyle

yapmasnn maksad, knam olduu fiillerin sahibi olan insanlarn yo-

lundan gitmemizi engellemektir. Bu sözün ardndan öyle demitir:

‘Sonra yüz çevirdiniz, sadece aznz yüz çevirmedi, siz yüz çevirentersi-

niz.’
563

‘Siz nefislerinizi öldürenlersiniz, bir grubunuzu ülkelerinden çkarr,

günah ve dümanlkta yardmlarsnz, esirler size geldiinde haram kln-

d halde onlar bedel olarak kullanrsnz. Kitabn bir ksmna inanp bir

ksmn inkâr m ediyorsunuz?’564 Kastedilen onlarn ve benzerlerinin

hakknda söyledikleridir. ‘Allah’ ve peygamberini inkâr eden, Allah ve

peygamberini ayrmak isteyen, kitabn bir ksmna inanr, bir ksmna
inanmayz diyen, bunun arasmda bir yol tutmak isteyenler vardr.’

565
Allah

söz konusu insanlarn
*
gerçek kâfirler’

566
olduklarn beyan buyurmu-

tur. Böyle davrananlarn cezas, dünya hayatnda sürülmek iken kyamet

gününde en iddetli azaba maruz kalmaktr. ‘Sizden öyle davrananlarn

cezas dünya hayatnda ancak rüsvalk, kyamet gününde ise en iddetli

azaba itilmektir. Allah yaptnzdan habersiz deildir.’
567

Allah onlarn

‘Ahirete karlk dünya hayatn satn alanlar’
568 olduklarn beyan etmi-

tir. ‘Onlarn azab hafifletilmez, onlara yardm da edilmez ’569 Onlar hida-

yet karlnda dalaleti satn alanlardr. Bu ticaret fayda vermemi, do-
ru yolu bulamamlardr. Onlarn benzerleri de mafiret karlnda
azab satn almlardr. Allah onlarn ate karsndaki sabrlarna taac-

cüp ederek öyle der: ‘Atee kar ne kadar da sabrldrlar!’
570 Bu ayet

onlarn Hakk bildiklerini, kesin bilgilerine ramen inkâr ettiklerini gös-

terir. Nemi suresinde bu nitelikteki insanlar hakknda öyle der: ‘Nefis-

leri kesin olarak inand halde, onlar inkâr etmilerdir.’
571

Yani onlar,

peygamberlerin Allah’tan aktardklar hususlarda doru söylediklerini

gösteren deliller bulunduunu içlerinden biliyorlard. nkâr etmelerinin

nedeni, ‘zulüm ve taknlktr.’572
Araplar için Kufan’m benzeri bir mu-

cize ne olabilir? Bu nedenle Allah öyle der: ‘Bunun nedeni Allah’n kitab

hak ile indirmi olmasdr.’
573

Allah, kitapta insanlara açkladktan sonra indirmi olduu açk de-

lilleri ve hidayeti gizleyenler hakknda öyle der: ‘Onlar Allah’n ve lanet-

çilerin lanet ettii kimselerdir.’
574

Kendisine sorulan bir konunun cevab-
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n bildii halde, Allah katndan indirilmi bir meseleyle ilgili o cevab

gizleyenler, Allah’n cehennem ateiyle dalad kiilerdendir?
‘
Allah’n

indirdii kitab gizleyenler ve ucuz bir bedel karlnda onu satanlar ...

’

575

Burada satmak derken, elde ettikleri mal veya bakanlk gibi dünyevi i-

lerle onu saklayanlar kastedilir. ‘Onlar ahirette hiçbir karlk elde edeme-

yecek kimselerdir, Allah onlarla konumaz, kyamet günü onlara bakmaz,

onlar tezkiye etmez, onlar için elim azap vardr .’
576

Allah kullarna tavsi-

yede bulunurken onlara öyle der:
‘
yilik yüzlerinizi douya veya batya

çevirmek deildir, iyi olan kii Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara,

peygamberlere iman eden, sevmesine ramen mal yaknlara veren, yetim-

lere, yoksullara, yolda kalanlara, dilencilere, kölelere veren, namaz klan,

zekât veren
.

sözlerini yerine getiren, skntda ve darlkta sabredenler-

dir.
’577

Allah o insanlarn ‘Doru sözlüler ve takva sahipleri
’575 olduklarn

bildirmitir. Allah yalan öldürülen kan sahihine aff, kyamette katil ile

maktulun arasna girmemeyi tavsiye etmitir. Hz. Peygamber ksas yo-

luyla birini öldürenin hükmüyle katilin hükmünün bir olduunu beyan

etmitir. Hadiste belirtilen husus ‘Kötülüün karl onun ‘gibi kötülük-

tür
’579

ayetinde belirtilir. Dokuz insan öldüren birinin ksas hakknda,

‘onu öldürmek haddi amak bakmndan katilin fiiliyle ayn olurdu’

demi, onu öldürmemi, brakmtr. Kardeini affeden kan sahibi ma-

rufa uymutur, ‘bundan sonra haddi aan için büyük azap vardr’. Kas-

tedilen daha önce atfederek diyete raz olmuken taknlk yaparak katili

öldüren kiidir.

Allah vefat annda kiinin tasarruf hakknn bulunduu malda vasi-

yet edebileceini söylemitir. Bu mal üçte birdir ve akrabalara verilir.

Onlar, mirasta hakk olmayanlardr. bn Abbas’m görüüne göre, anne

baba da bu ksma dahÜdir. Bu yoruma göre ölüm vaktinde anne ve ba-

basna vasiyette bulunmayan kul günahkârdr. Allah vasiyetten sonra

vasiyeti deitirmenin günah olduunu beyan etmitir.

Bunlar, haklarnda nas bulunan ilahi tavsiyelerdir. Bu tavsiyelerden

birisi de müteabih ayetlere uymamak ve onlar nazari düünceye göre

tevil etmemektir. Onlara ancak kalbinde erilik bulunanlar uyabilir. Al-

lah ‘Onun tevilini Allah bilir ve bilgide derinleenler de hepsine iman ettik,

hepsi Rabbimizin batndandr derler
5380

der. Burada balaç (ve) edatm

atf edat kabul edenler, bilgide derinleenleri müteabihin maksadn

bilenler snfna katm olur. Allah kullarnn mazeretini ortaya koymak

maksadyla öyle der: ‘nsanlara ehvet sevgisi güzel gösterilmitir.’
581
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Baka bir ayette öyle der: ‘Rabbimiz iman ettik, bizim günahlarmz ba-

la, bizi cehennem azabndan koru diyenler, sabredenler, sadaka verenler,

ibadet edenler, seher vakitlerinde istifar dileyenler...’
582 Onlar takva sa-

hibi olanlardr.
‘

Onlar için Rablerinin katndan altlarndan nehirler akan

cennetler vardr, orada kalcdrlar, onlar için temiz eler vardr.’
583

Allah

peygamberleri ve adaleti tavsiye edenleri haksz yere öldürenlerden söz

etmi, onlara ac bir azap verileceini, bu azaptan onlar kurtaracak yar-

dmcnn bulunmadn bildirmitir. Allah, kendilerinden korku ve çe-

kinme yokken, müminleri brakarak, dinine yardm etmek için kâfirleri

dost edinmemizi yasaklamtr. Kâfirleri dost edinen, Allah’n karnda

hiçbir ey elde edemez. Allah bizi kendisinden sakndrm, Hz. Pey-

gamber de O’nun zan hakknda düünmeyi yasaklamtr. Ayette
‘

O'nun

benzeri bir ey yoktur’
584

denilir. Allah Hz. Peygamber’e bize öyle de-

mesini emretti: ‘De ki, Allah' seviyorsanz bana uyun.’
585 Peygambere

uyanlar hakknda da öyle der: ‘Allah sizi sever, günahlarnz balar.’586

lahi Tavsiye

Allah öyle buyurur: ‘Ben irk koulmaktan en müstani olanm.

Her kim benden bakasn ortak kotuu bir i yaparsa, ben ondan uza-

m, o amel ortak komunundur.’

lahi Tavsiye

Allah kutsi hadiste öyle der: ‘Benim katmda en gpta edilecek

dostum öyle bir mümin kulumdur: Onun namazdan hazz büyüktür,

rabbine kendisini görürcesine ibadet eder, gizlide ve açkta O’na itaat

eder, insanlarn arasmda gizlenmitir, parmakla gösterilmez, rzk yeter-

lidir ve bu hususta sabrldr.’ Sonra Hz. Peygamber Rabbinden bu

kutsi hadisi aktardktan sonra öyle demitir: ‘Umut ettikleri süratle ve-

rilmi, alamalar az olmu, miras da az olmutur.’

nsanlarn Arasm Düzeltmekle lgili lahi Tavsiye

Enes b. Malik öyle demitir: ‘Hz. Peygamberle bir gün otururken

dileri görünecek kadar güldüünü gördük. Ömer öyle dedi: ‘Annem

ve babam sana feda olsun ey Allah’n Peygamberi! Seni güldüren nedir?

Hz. Peygamber öyle dedi: Ümmetimden iki adam izzet sahibi Rabbin

huzuruna getirildi, onlardan birisi ‘Rabbim! Bu kardeimden benim

hakkm al’ dedi. Allah da ona ‘kardeine borcunu öde’ dedi. Adam
‘Rabbim! yiliklerimden geride hiçbir ey kalmad ki?’ deyince mazlûm
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öyle dedi: ‘Rabbim! Günahlarmn bir ksmn yüklensin.’ Hz. Pey-

gamberin gözleri dolmu sonra öyle demitir: ‘O gün çetin bir gün-

dür. O gün insanlar günahlarn tayacak birisine muhtaçtrlar.’ Sonra

devamla öyle demitir: ‘Allah bunu isteyene öyle der: ‘Ban kaldr,

cennetlere bak.’ Adam ban kaldrp öyle der: ‘Rabbim! ncilerle do-

natlm gümüten ehirler, altndan kökler görüyorum. Acaba hangi

peygambere aittirler? Yoksa hangi ehide aittirler.’ Allah öyle der:

‘Bunlar bana bedel verene aittir.’ Adam öyle der: ‘Rabbim! Kim onun

bedeline sahip olabilir ki?’ Allah öyle der: ‘Sen buna sahipsin.’ Kul ‘na-

sl?’ deyince, Allah ‘kardeini balayarak* diye cevap verir. Mazlûm kul

‘Rabbim! Kardeimi baladm’ der. Allah ‘Öyleyse kardeinin dinden

tut, onu cennete götür’ der. Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah’tan kor-

kun, aranz düzeltin. Allah kyamet günü müminlerin arasn düzeltir.’

Tevrat'tan lahi Tavsiyeler

Kabu’l-Ahbar’dan bize aktarldna göre öyle demitir: ‘Tevrat’ta

on iki kelime buldum, onlar yazdm, boynuma astm. Her gün zevkle

onlara bakarm. Bunlar unlardr: Ey Ademolu! Sana yaptm taksi-

me raz olursan, kalbin vc bedenin rahata erer, sen övülürsün. Yaptm
taksime raz olmazsan dünya sana musallat olur; öyle ki hayvanlar ara-

snda vahi bir hayvan gibi uykusuz kalrsn. zzetim ve celalim üzerine

yemin olsun ki, sen senin adna takdir ettiime ulaabilirsin. Raz ol-

madn için knanr ve zemmedilirsin. Ey Âdemolu! Her ey seni

kendisi için isterken ben seni senin için istiyorum, sen ise benden kaç-

yorsun. Ey Ademolu! Bana kar ne kadar da insafszsn? Ey Âdemo-
lu! Seni topraktan yarattm. Sonra atlm bir meniden yarattm. Ey

Âdemolu! ann üzere yemin olsun ki, ben seni severim. Senin üze-

rindeki hakkm, senin de beni sevmendir. Ey Âdemolu! Ben seni ken-

dim için, bütün eyay senin için yarattm. Kendim için yarattm se-

nin için yarattma telef etme. Ey Âdemolu! Ben seni (henüz ileme-

diin) yarnki bir amel sebebiyle hesaba çekmeyeceim gibi sen de ya-

rnn rzkn benden isteme. Ey Âdemolu! Benim senin üzerinde belir-

lediim farzlarm vardr. Senin de rzkn benim sorumlulumdadr.

Farzlarm ifa etme hususunda bana ihanet etsen bile, senin davrann
nedeniyle ben rzkn hakknda seni yalnz brakmam. Ey Âdemolu!

Rzknn kaçacandan endielenme. Benim hâzinelerim dolu vc tü-

kenmezdir. Ey Âdemolu! Benim otoritem baki olduu sürece hiçbir
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otorite sahibinden korkma. Otoritem tükenmeyecek ekilde bakidir ve

sonsuzdur. Ey Âdemolu! Srat geçinceye kadar, tuzamdan ve hi-

lemden emin olma."

Tavsiye

Allah’tan korkma konusunda dostluk makam ile ilgilidir. Allah,

dostu Hz. brahim’e öyle der: ‘Ey brahim! Sende gördüüm bu id-

detli korku da nedir böyle? Hz. brahim öyle cevap vermitir: ‘Ya

Rabbi! Nasl korkmayaym ve nasl endieli olmayaym ki? Babam

Âdem sana çok yaknd; onu ellerinle yarattn, ruhundan üfledin, me-

leklere kendisine secde etmelerini emrettin, sadece bir günah nedeniyle

onu civarndan uzaklatrdn.’ Allah kendisine öyle vahyetti: ‘Ey bra-

him! Sevgilinin yapt hata sevgiliye pek ar gelir.’

lahi Tavsiye

Allah’tan perdeleyen iler hakkndadr. Allah Hz. Davud’a öyle

vahyetmitir: ‘Ey Davud! srail oullarna ehvetlerine uymay yasakla.

ehvetlere bal kalpler benden perdelenmitir.’

lahi Tavsiye

Allah’ her durumda zikretmek gerekir. Hz. Musa öyle demitir:

‘Ya Rab! Sen uzakta msn yakn msn?. Uzakta isen seni çaraym, ya-

kn isen seninle münacat edeyim? Allah öyle demitir: Ben beni zikre-

denle otururum. Kim beni zikrederse onunla beraberim.’ Hz. Musa

sormu: ‘Rabbim! Sana en sevimli gelen amel hangisidir?’ Allah cevap

vermi: ‘Her durumda beni çokça zikretmek en sevdiim ameldir.’

Geceyi badetle Geçirmek Hakknda Tavsiye

Allah gecenin son üçte birlik ksmnda yakn semaya iner ve öyle

der: ‘Beni sevdiini iddia edip de imdi uykuda olanlar yalan söylemi-

tir. Seven sevdiiyle ba baa kalmak istemez mi? Ben sevdiklerimi

görmekteyim. Onlar beni gözlerinin önünde canlandrm, beni görerek

bana hitap etmi, huzurumda benimle sohbet etmilerdir. Yarn da on-

larn gözleri cennederimde parldar.’

Tavsiyeler

Allah Hz. Musa ile konuurken u tavsiyelerde bulunmutur: ‘Ey

Musa! Bana yakla, benim deerimi bil, çünkü ben Allah’m. Ey Musa!
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Bütün yaratklarn arasnda niçin seninle konutuumu, peygamberlik

görevi ve konumak üzere niçin seni seçtiimi, srail oullarndan baka

birisini seçmediimi biliyor musun? Hz. Musa cevap vermi: ‘Hayr, ya

Rabbi, bilmiyorum.’ Allah öyle demitir: ‘Ben kullarmn srlarna

muttaliyim. Onlarn arasnda senin kalbinden daha çok benim sabit ve

sürekli sevgim (meveddet) için saf ve temiz bir kalp görmedim.’ Hz.

Musa öyle dedi: ‘Rabbim! Hiçbir ey deilken beni niçin yarattn?’ Al-

lah öyle buyurdu: ‘Seninle bir hayr murat ettim.’ Hz. Musa ‘kime kar-

?’ deyince Allah öyle dedi: ‘Cennetimde meleklerimle beraber seni ci-

varma yerletirdim. Orada ebedi nimete mazhar, mutlu, rahata ermi

bir ekilde kalrsn.’ Hz. Musa öyle dedi: ‘Rabbim! Bunun için yap-

mam gereken nedir?’ Allah öyle dedi: ‘Dilin her daim zikrimle megul

olsun, kalbin benden dolay ürpersin, bedenin bana hizmet etmek üzere

megul olsun, ayan cennete girmi bile görsen tuzamdan emin ol-

ma.’ Hz. Musa öyle dedi: ‘Rabbim! Beni niçin Firavun ile snadn?’ Al-

lah öyle dedi: ‘Ben seni kendim için seçtim, kendi dilimle srail oulla-

rna hitap ettim, sözümü onlara duyurdum, Tevrat’n eriatn, dindeki

kurallar, ahiret yolunu onlara örettim. Onlardan veya bakalarndan

sana tâbi olan her kim olursa olsun, bu eriat örenmelidir. Ey Musa!

srail oullarna unu bildir ve söyle: Ben gökleri ve yeri yarattmda,

onlar için ehil de yarattm. Göklerin ehli melekler ile kendilerine verilen

emirlerde Allah’a asi olmayp emredileni yapan seçkin kullardr. Ey Mu-

sa! Benden srail oullarna tebli et ve unu söyle: Tavsiyemi kabul

edip verdii sözü tutan ve bana kar asi olmayanlar meleklerimin de-

recesine yükseltirim, onlara cennetimi helal klarm. Onlar yaptklar i-

lere karlk en güzel ekilde ödüllendiririm.’

‘Ey Musa! Benden srail oullarna bildir ve onlara de ki: Cinleri,

insanlar ve hayvanlar yarattmda, onlara dünya hayatnn maslahatla-

rn ilham yoluyla bildirdim, menfaatlerini nasl elde edeceklerini ve za-

rarlarndan nasl kaçnacaklarn gösterdim. Bütün bunlar onlarda ya-

rattm duymak', görmek, kalp, temyiz ve uur gibi güç ve fiiller vasta-

syla kendilerine örettim. Ayn ekilde, nebilerime, resullerime ve kul-

larm arasndan seçkinlere ilham ettim. Onlara mebde ve meadn du-

rumunu ve ahiretteki yaratln keyfiyetini açkladm, yolu beyan ettim,

ahirete nasl varacaklarn bildirdim. Ey Musa! srail oullarna de ki:

Peygamberlerden tavsiyelerimi örenip kabul eder, ona göre amel eder-

lerse muhtaç olduklar dünya ve ahiretin bütün menfaat ve maslahatla-
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rn onlara taahhüt ederim. Onlar bana verdikleri sözü tutarlarsa, ben

de -ister srail olu ister baka bir kavimden olsun- verdiim sözü tuta-

rm. Sözlerini tutarlarsa onlar nebilerime ve meleklerime katarm. On-

lar ahiret hayat olan karar yurdunda peygamber ve meleklerimle bera-

ber olurlar. Hz. Musa öyle demi: ‘Rabbim! Bizi cennette yaratp

dünyann sknt, musibet ve belalarndan uzak klm olsaydn, bizim

için dala hayrl olmaz myd?’ Allah cevap verdi: ‘Ey Musa! Babanz

Âdem’e söylediin gibi davrandm, fakat cennetin deerini bilemedi,

tavsiyemi tutmad, verdii sözü yerine getiremedi, isyan etti, ben de

onu cennetten çkardm. Tövbe ettiinde, tövbesini kabul ettim ve ona

cennete dönmeyi vadettim. Ayn zamanda kendim üzerine yeminle u-
nu taahhüt ettim: Adem’in zürriyetinden ancak tavsiyemi tutan, verdii

sözü yerine getirenler cennete girebilecektir. ‘Benim taahhüdüme zalim-

ler eriemez.’
587 Cennetime de kibirliler giremez, çünkü ben oray ‘Yer-

yüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk aramayanlar için yarattm ,iS8

Ey Musa! Kullarm çar ve onlara nimetlerimi söyle. Onlar bu nimet-

lerin arasndan sadece pein ve imdi olanlar veya hemen ve gelecekte

mcnfaaderine olanlar zikrederler. Ey Musa! Cennetimi kaçranlara ya-

zk olsun. Menfaatinden mahrum kalp piman olanlara yazklar olsun!

Ey Musa! Ben gökleri ve yeri yarattmda, cenneti de yarattm, en gü-

zel renklerle süsledim, ehlinin nimetini ve mutluluklarn ‘ravh ve

rayhan’ olarak yarattm. Dünyadakiler bir kere uzaktan cennete bakm
olsalard, artk dünya hayat onlar kendisine cezb edemezdi. Ey Musa!

Cennet dostlarm ve salih kullarm için hazrlanmtr. Onlar Allah’la

karlatklarnda selamete kavuanlardr. Onlara ne mutlu, ne güzel ye-

re varacaklardr!’

lahi Tavsiyelerden Biri

‘Ey Âdemolu! Günün balangcnda dört rekât namaz kl. O na-

maz günün sonuna kadar sana yeter.’ Hadisi mam Nesei aktarmtr.

Tavsiye içeren ilahi bir knama ve ikazda Allah öyle buyurmutur: ‘Ey

Âdemolu! Nasl da aciz brakyorsun beni! Ben seni öyle bir eyden

yarattm: Seni düzenleyip itidal verdim, ellerin önünde yürüdün, sonra

(mal) topladn, (sadakay) engelledin. Can boaza gelince, ‘sadaka veri-

rim’ dedin. Sadaka vakti o zaman mdr?’
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Korku Hakknda lahi Tavsiye

A

Allah öyle der: ‘Ey Ademolu! Maln fazlasn harcarsan senin için

daha hayrldr. Elinde tutman ise senin için kötüdür. Veren el, alan el-

den hayrldr.

Lütuf çeren lahi Tavsiye

Musa b. Muhammed el-Kurazi, Mekke’de aktarmtr ki; Ziya

Abdulvahhab bnu’s-Sekine ile rbannda bir araya geldiimizde Ba-
dat'ta bize öyle dedi: Allah öyle buyurur: ‘Kul abdest bozup sonra

abdest almazsa bana sknt vermi olur. Abdest alp namaz klmazsa yi-

ne bana skint vermi olur. Namaz klp dua etmezse bana sknt ver-

mi olur.. Dua edip ben icabet etmezsem, bu kez ben sknt veririm.

Ben sknt veren bir rab deilim, ben sknt veren bir rab deilim, ben

sknt veren bir rab deilim. 5

Organlar Temizlemek Hakknda Faydal-lahi Tavsiye

Alial öyle der: ‘Ey Peygamberlerin ve korkutucularn kardei!’ Bu

sözle Efendimiz Hz. Muhammed’e hitap edilir. Bu tavsiye Hz. Pey-

gamberin kutsi bir hadisle Allah’tan aktard tavsiyedir: ‘Evlerimden

herhangi birisine girerken selim kalplerle, doru dillerle, temiz ellerle,

temiz cinsel organlarla girin. Bir evime kullardan birine hakszlk yap-

m bir halde girmeyin. Kul benim huzurumda namaza durduunda

haksz bir ekilde aldn hak sahibine ulatrmad sürece, onun na-

mazn kabul etmem. Hakk sahibine ulatrdnda ise kendisiyle duy-

duu kula, kendisiyle gördüü gözü olurum. O da benim dostlarm-

dan, seçkinlerimden birisi ve peygamber, sddîk ve ehitlerle beraber

cennette komu olur.’

Tavsiye

Dünyaya dükün insann azarlanmas hakkndadr. Allah öyle der:

‘Ey Ademolu! Dünya sana üç korku verdi; fakirlik, hastalk ve ölüm!

Yine de onun peinde koarsn.’

Tevazu Hakknda Melekten Gelen Tavsiye

Allah yannda Cebrail bulunurken Hz. Peygambere öyle vahyetti;

‘Dilersen nebi ve kul ol, dilersen nebi ve melek ol.’ Hz. Peygamber

Cebrail’e bakt, Cebrail ona tevazu göstermesini ima edince öyle dedi:

‘Ben bir kul-nebi olaym.’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Melek-
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peygamber5 demi olsaydm, benim karmda dalar altn ve gümüe
dönmü olarak yürüyecekti.’

Velilerin Yüceltilmesi Hakknda lahi Tavsiye

Allah öyle der: ‘Kim bir velim hakknda bana saygszlk yaparsa,

ona sava açarm.’ Bir rivayette ‘ona sava ilan ederim’ denilir, öyle

demitir: ‘Benim katmda en sevimli ibadet, nasihat, yani samimiyet ve

ihlastr. Allah öyle der: ‘Ey Âdemolu! Benim ihsanm sana inmiken

senden bana kötülük yükselmitir. Ben nimetlerle sana kendimi sevdiri-

rim, sen dc her gün ilediin günahlarla beni senden soutursun. Her

gün saygn bir melek senin kötü fiilini bildirmek üzere bana gelir.’ Ey

Âdemolu! Beni murakabe etmiyorsun. Bilmiyor musun ki sen gözle-

rimin önünde bulunmaktasn. Ey Ademolu! Yalnz kaldnda veya

ehvetinin peinden kotuunda, beni hatrla, kalbinden onlar çkart-

mam iste, seni günahtan korumam dile, ehvetleri sana kötü göster-

memi, itaati kolaylatrmam, onu sana sevdirmemi, gözünün önünde

itaati süslü göstermemi benden dile. Ey Âdemolu! Ben sana yardm

dilemen, ipime sarlman için emir verdim ve sana yasaklar koydum, ba-

na asi olup yüz çevirmen için deil! Sen çevirirsen ben de yüz çeviririm.

Ben sana muhtaç deilim, sen bana muhtaçsn. Dünyay yarattm, bana

kavumak üzere hazrlan diye onu sana amade kldm. Benden yüz çe-

virmeyecek ve yeryüzünde ebedi kalmayacak ekilde ondan azk tedarik

etmeni istedim. Bilmelisin ki, ahiret yurdu senin için dünyadan hayrl-

dr. Benim senin için seçtiimden bakasn seçme, bana kavumay na-

ho karlama. Benimle kavumay naho bulan biriyle ben dc karla-

may naho bulurum. Kim benimle karlamay isterse, ben de onunla

karlamay isterim ve severim.’

lahi Tavsiye

Korku ve tevik hakkndadr. Bize Muhammed b. Mesleme b.

Veddah -Kurtubaldr- öyle bir hadise aktarmtr: Allah srail oulla-

rna öyle demitir: ‘Biz sizi ahirete tevik ediyoruz, siz yanamyorsu-

nuz. Biz size dünyann deersizliini gösteriyoruz, siz deersiz görmü-

yorsunuz. Biz sizi atele korkutuyoruz, siz korkmuyorsunuz. Biz sizi

cennete tevik ediyoruz, ona hasret duymuyorsunuz. Biz size efkat

gösteriyoruz, sizin kalbiniz yumuamyor. Biz size ilgi gösteriyoruz, siz

alamyorsunuz. Allah’n bir klc vardr ki, uyku nedir bilmez. Onun
yeri cehennem yurdudur.’
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Tavsiye

Seni ancak masum bir halde sevenin sevgisini muhafaza eyle! Se-

ninle arkadalk edip sevdii hususlarda sana uyan, sevmedii hususlar-

da sana kar gelen kii, kendi arzusuyla arkadalk ediyor ve ona uyu-

yor demektir. Kendi arzusuna uyan ve onunla arkada olan ise dünya-

daki rahadm peindedir demektir. Ey müritler topluluu! Sizden (Al-

lah’a giden) yolu talep edenler, alimlerden cehaleti, zahitlerden dünya

sevgisini ve rabeti, marifet ehlinden de susmay örenmelidir. eyhi-

min huzuruna ilk girdiimde, henüz yüzünü görmeden bana bir eyler

söyledi ve tavsiyede bulundu. Benimle konutu ben de kendisine öyle

dedim: ‘Seni görmeden kabul ediyorum. Senin tavsiyeni ezberleyece-

im. Söylediklerini üzerimde görmeden bana bakma.’ Bunun üzerine

eyhim ‘Bu himmet üstün ve deerli bir himmettir’ dedi ve ekledi: ‘Ev-

ladm! Kapy kapa, sebepleri kes, el-Vehhab ile otur ki arada perde ol-

makszn seninle konusun.’ Ben de bereketini müahede edene kadar

bu tavsiyeyle amel ettim. Ardndan huzuruna girdim. O da verdii he-

diyeyi üzerimde görerek öyle dedi: ‘te böyle davranmay sürdür.

Böyle yapmazsan olmaz.’ Sonra bana öyle dedi: ‘Yazdn sil, ezberle-

diini unut, bilgilerini yok say, her durumda Allah’n karsnda böyle

hareket et. Yoksa bilgine göre O’nun karsnda konuma. Öyle bir dav-

ran vakit zayi etmek demektir. Allah Peygamberine hitap ederken bu-

yurduu gibi, sen de bilginin artmasn talep et ve iste. Allah peygam-

berine ve onun ümmetine öyle emreder: ‘De ki, Rabbim, bilgimi ar-

tr.
’589

Yoksulluk diliyle hacetini talep et, tahakküm edercesine deil! Al-

lah Ebu Yczid el-Bestami’ye öyle der: ‘Bana zillet ve yoksullukla yak-

la.’ Baka bir defasmda ‘nefsini terk et’ diye emretmitir. Allah Hz.

Musa’ya öyle vahyetti: ‘Bir ku gibi ol; o ku aaçlarn uçlarndan yer,

saf sulardan içer, gece çökünce de benimle iinsiyet etmek için bana asi

olanlardan çekinerek ve kaçarak bir maaraya snr. Ey Musa! Nefsim

üzerine yemin ettim ki, kendimden baka kimsenin amelini tamamla-

mayacam. Ey Musa! Benden baka hiçbir emel sahibinin emdi gaye-

sine varmayacak, benden bakasna bel balayann belini kracam.
Benden bakasyla ünsiyet edenin yalnzln arttracam. Benden ba-

kasn sevenden yüz çevireceim. Ey Musa! Benim öyle kullarm vardr

ki, bana münacat ederlerse, kulak veririm, beni çarrlarsa yönelirim,

bana yönelirlerse onlara yaklarm, bana yaklarlarsa ben daha çok

yaklarm. Onlar bana yaklatklarnda kendilerini kuatrm. Onlar be-
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ni dost edinirlerse, ben de onlar dost edinirim. Onlar beni yakn kabul

ederlerse, ben de onlar yakn sayarm. Benim için amel yaparlarsa,

ödüllerini veririm. Onlar benim himayemdedirler ve benimle iftihar

ederler. Ben onlarn ilerini yönetirim, kalplerini idare ederim, hallerini

üstlenirim, onlarn kalplerinde beni zikretmenin dnda herhangi bir

hususta rahatlk brakmam. Beni zikretmek onlarn hastalklarnn ilac,

kalplerinin aydnldr. Onlar benden bakasyla ünsivet etmezler.

Kalplerinin yüklerini benim nezdimde indirirler. Benden bakasnn ya-

nnda karar klamaz, ve yerlemezler.

Anlatldna göre, eski peygamberlik devirlerinde ilhama mazhar

olan birisi varm. Adam Allah’n insanlar yükümlü tutmas ve imtihan

etmesi meselesi üzerinde düünmü, konunun hikmeti hakknda doru

bir yorum bulamam, Allah ise kendisine kulluk hakknda düünmesini

emretmiti. O da halvetlerde Rabbine münacata balayarak srryla ve

diliyle öyle demi: ‘Rabbm! Beni yarattn fakat bana görü sormadn.

Beni öldüreceksin, yine benimle istiare etmeyeceksin. Bana bildirme-

den emir verdin, yasaklar koydun. Hevay inatç bir güç olarak ve ey-

tan da azgn bir güç olarak üzerime musallat kldn. Nefsimde derin ar-

zular ve ehveder terkip ettin. Gözlerimin önüne dünyay süslenmi bir

halde yerletirdin. Ardndan beni korkuttun, tehdit ve korkutmayla be-

ni icbar ettin ve öyle dedin: ‘Sana emrcdildii gibi dosdoru ol, arzuya

uyma, seni benim yolumdan saptrr. eytandan sakn, eytan sana yak-

lamasn, dünya seni aldatmasn, ehvederinin seni alçaltmasndan, on-

lardan uzak dur, emellerin ve kuruntularn seni alkoymasn, sana hem-

cinslerin hakknda tavsiyede bulunurum, onlarla iyi geçin.
5 Sonra baka

emirler verdin ve dedin ki: ‘Maietini helal yoldan araman gerekir, çün-

kü maietini nereden kazandndan mesulsün. Onu talep etmezsen

mesul olduun kadar helal yoldan kendisini aramasan da mesulsün.

Dünyadan nasibini unutmaman gerektii gibi ahiretten de nasibini

unutma. Allah sana ihsanda bulunduu kadar sen de iyilik yap ve ih-

sanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk peinde koma. Ahiretten yüz

çevirme, hem dünyan ve hem ahiretin hüsrana urar. Böyle bir ey apa-

çk bir hüsrandr.’ Rabbim! Birbirine zt iler, birbirini çeken güçler ve

birbirine kart haller arasnda bulundum. Nasl davranacam bilmiyo-

rum, neyi yapacam hakknda dorudan emin deilim? Kendi ilerim

hakknda hayretteyim, çözümü yitirdim. Rabbim! mdadma yeti,

elimden tut, beni kurtulua yönlendir, öyle yapmazsan helak olurum.’
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Bu sözler üzerine Allah kendisine öyle vahyetmi: ‘Ey kulum! Ben

sana yaptnda bana yardm edecein bir ii emretmedim veya yapa-

nda bana zarar verecein bir ii yasaklamadm. Ben sadece bir rabbin

ve ilahn olduunu örenmen maksadyla emir verdim. O 'senin yarau-

cn, rzk verenin, mabudun ve var cdicindir. O seni muhafaza eden, sa-

na elik eden, yardm eden ve destek olandr. Bilmelisin ki, bütün emir

ve yasaklarda sen benim yardmma muhtaçsn. Ayn zamanda benim

sana dönmeme, hidayet etmeme, iini kolaylatrmama, inayet etmeme

muhtaç olan sensin. Bilmelisin ki, bütün yasaklandn ilerde benim

korumama, himaye ve riayetime muhtaçsn. Ksaca bütün tasarruflarn-

da bana muhtaçsn. Bütün hallerinde, dünya ve ahiret ilerinde gece ve

gündüz bana muhtaçsn. Bu emir ve yasaklarla birlikte, küçük veya bü-

yük, gizli veya aleni hiçbir iin bana gizli deildir. Bu iler sana açkla-

nacak ve bana muhtaç olduunu öreneceksin. Ben senin için vazge-

çilmezim. Arak benden yüz çevirme, bana kar kendine meguliyet

bulma, beni unutma, benden bakasyla ilgilenme. Her vakit benim zik-

rimle beraber ol. Bütün hal ve ihtiyaçlarnda benden iste. Bütün tasar-

ruflarnda benimle konu, yalnz kaldn her dununda benimle sohbet

et, beni müahede ve murakabe eyle! Bu durumda bütün yaratklardan

uzaklaarak bana yönelmi, onlardan yüz çevirerek bana kavumu olur-

sun. Örenirsin ki, bulunduun her yerde seninle beraber olan benim.

Sen beni görmesen bile her durumda ben seni görürüm. Bütün bunlar

istediinde ve kesin olarak inandnda, söylediin sözlerin hakikati ve

tavsif ettiin durumlarn doruluu senin adna ortaya çkar. Ardndan

her eyi ardna brakr, sadece bana yönelirsin. Ben de seni kendime

yaklaürr, kendime kavuturur, kendi katmda yükseltirim. Sen benim

dostlarmdan, seçkinlerimden, saygn meleklerimle beraber civarmda

cennet ehliyle beraber bulunanlardan biri olursun. Orada ihsana ermi,

mutlu, rahat, nimetlenen, haz alan, ve güvenli bir ekilde sonsuza dek

kalrsn.’

‘Ey kulum! Benim hakkmda kötü zanda bulunma, cömertlik ve

keremimin gereinden baka bir vehimde bulunma. Daha önce sana ih-

san ettiim nimetleri hatrla, ezeli ihsanlarm ve sende bulunan güzel

ve ho lütuflarm yâd et. Sen zikre ayan bir ey deilken seni düzgün

ve mutedil bir ekilde yarattm. Sana latif bir duyma gücü, keskin bir

göz, alglayan duyular, tertemiz kalp, kuvvetli bir anlay, duru bir zekâ,

ince bir fikir, açklayc bir dil, salam bir akl, tam bir bünye, güzel bir
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suret, sahih uzuvlar, kâmil araçlar ve itaat edici organlar ihsan ettim.

Ardndan söz ve kelamm sana ilham ettim, menfaat ve zararlar bildir-

dim, fiillerde, sanat ve amellerde nasl tasarruf edeceimi örettim. Gö-

zünden perdeleri kaldrdm, melekûtuma bakman için gözlerini açtm.

Gece ve gündüzün ardk olarak akn görürsün. Dönen felekleri, ha-

reketli yldzlar gördün. Vakitlerin hesabn, zamanlar, aylar, yllar ve

günleri örettim. Karada ve denizdeki madenleri, bitkileri ve hayvanlan

örettim. Sen bunlarn arasnda hükümdarlar gibi tasarrufta bulunur,

rabler gibi hükümran olursun. Haddi ap zalimletiini, yoldan çkp
hainletiini, zulmettiini, snr geçtiini gördüümde ise snrlar, hü-

kümleri, kyas, ölçüyü ve insaf örettim. Ayrca hakikati, doruyu,

iyiyi, marufu, adil olan ahlak örettim. Bu sayede ihsan ve nimet senin

adna devam eder, azap ve intikam senden uzaklar. Binaenaleyh ben

seni senin için hayrl olana, daha faziletli, daha erefli, izzedi, saygn,

daha hazl ve daha çok nimet olan ilere yönlendirdim. imdi benim

hakkmda suizanda bulunuyor, haktan ve hakikatten baka vehimlerde

bulunuyorsun.’

‘Ey kulum! Sana emrettiim bir eyi yapmakta zorlandnda öyle

de: ‘La-havle ve la-kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim (Yüce ve azamet

sahibi Allah’tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur). Nitekim ar ta-

yan meleklere tamak kendilerine ar gelince, bu zikri söylerler. Bir

musibet sana ulatnda öyle de: ‘Inna-lillah ve inra-ileyhi radm (Biz

Allah içiniz ve Allah’a döneceiz.)’ Nitekim sevdiklerim ve dosdarm

böyle söylerler. Ayan günah çukuruna kaydnda, dostum Adem ve

einin söyledii u cümleyi söyle: ‘Rabbimiz kendimize zulmettik, sen bizi

balamaz ve merhamet etmezsen hüsrana urayanlardan oluruz-’
590

Bir

i sana mükül gelir, görüünde vehme kaplr, doruyu bulmak, doru

sözü söylemek istersen, dostum brahim gibi u cümleleri söyle: ‘Beni

yaratan beni doruya ulatrr. O beni yedirir ve bana içirir, hasta olunca

bana ifa verir, beni öldürecek sonra diriltecek. Benim hatalarm kyamet

gününde balamasn dilerim. Rabbim! Bana hüküm ver ve beni salih kim-

selere kat. Benim adma geride bir doruluk dili brak. Beni naim cennetinin

varislerinden eyle. Babam da bala, o dalalete düenlerden idi. Kyamet

günü beni mahzun etme. 0 gün ne mal, ne çocuklar fayda vermez. Sadece

selim bir kalp ile Allah'a gelmek fayda verir.’
591

Bir musibet isabet edince,

indirmi olduum vahiyde bildirdiim üzere, Yakub’un söylediklerini

söyle.
‘
Ben üzüntümü ve skntm Allah’a havale ediyorum. Allah’tan sizin
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bilmediklerinizi biliyorum
.’’*92 Senden bir hata meydana geldiinde, Hz.

Musa’nn söyledii gibi söyle:
c
Bu eytann bir amelidir. eytan apaçk

saptrc bir dümand

r

.

,S93
Bir günahtan yüz çevirdiinde Yusufun de-

dii gibi söyle: ‘Ben kendimi tezkiye etmem, Rabbim merhamet etmedikçe

nefis mutlaka kötülüü emreder, Rabbim Gafur ve Rahim ’dir.*
94

Allah seni

bir belayla imtihan ettiinde Davud’a söylemi olduu ekilde hareket

et: ‘Rabbinden balama dile, rûkü ederek yere kapan, Allah’a yönel
1593

Allah’n yaratklar arasndan günahkârlar ve hatal kullar görüp Al-

lah'n onlar hakkndaki hükmünü bilmediinde, sa gibi konu: ‘Onlara

azap edersen onlar senin kullarn, balarsan sen aziz ve hakimsin.*™ Al-

lah’tan balanma dileyip O’nun affetmesini talep edince, Hz. Mu-

hammed ve onun sahabesinin söyledii gibi söyle:
‘
Rabbimiz! Unuttu-

umuzda veya hata ettiimizde bizi hesaba çekme, rabbimiz bizden önceki-

lere yüklediin gibi bize ar yük yükleme. Rabbimiz! Gücümüz yetmeyen

ileri bize yükleme, bizi affet, bize merhamet et, bize mafiret et. Sen bizim

Mevla’mzsn, bize kâfir güruha kar yardm .eyle .’
597 lerin sonuçlar

hakknda korkuya kaplp senin adna nasl sonlanacam bilmediinde

yine Hz. Muhammed ve sahabesi gibi söyle. ‘Rabbimizi Bizi hidayete

ulatrdktan sonra kalplerimizi çevirme, bize kendi katndan rahmet ver,

sen el-Vehhab’sn. Rabbimiz! Sen insanlar hakkmda kukunun bulunmad

günde bir araya toplarsn. Allah verdii sözü bozmaz .’
598

Tavsiye

Muhammed b. Vasi’, Bilal b. Ebî Berde’ye scak bir günde ura-

m. Bilal bir gölgelikteymi ve yannda kar varm. Bilal öyle demi:

‘Ey Ebu Abdullah! Evimizi nasl görüyorsun?’ öyle cevap vermi:

‘Evin güzel, cennet ondan daha güzel, cehennemi hatrlamak bu evden

insan uzaklatrr.’ ‘Kader hakknda ne dersin?’ deyince, öyle cevap

vermi: ‘Komularn kahir ehlidir. Onlar hakknda düün. Onlar hak-

knda düünmek seni kaderden uzaklatrr.’ ‘Benim için dua et’ deyin-

ce, Muhammed öyle cevap vermi: ‘Kapnda böyle böyle eyler varken

benim duam ne yapacaksn ki? Herkes senin için ‘bana zulmetti’ diyor.

Onlarn bedduas benim duamdan önce Hakka ular. Kimseye zul-

metme, benim duama muhtaç olmazsn.’

Hasan- Basri'nin Sözlerinden Biri

‘Nedir bu hal böyle! nsanlar görüyorum, akl sahibi görmüyorum.

nsanlar görüyorum, lâkin bir dost göremiyorum; girdiler, çktlar, ö-
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rendîlcr sonra inkâr ettiler.’ Hasan- Basri’nin baka bir sözü öyledir:

‘u kavme alr; kendilerine azk emredilmi, sonra yolculuk için nida

edilmi, ilkleri sonlarn hapsetmitir. Onlar oynamak üzere kalmlar-

dr. Ey Âdemolu! Bçak keskinlemi, tandr tutumu, koç asldr.

Tecrübeler edep öretmek için yeterli, günlerin bakalamas ve dei-

mesi öüt vermek için yeterli, ölümü hatrlamak da günahtan alkoyu-

cudur. Dünya kendi hali üzere gidici, günler boyunlarnda asl ve kal-

cdr. Siz insanlar yönlendirirsiniz, insanlar da sizi yönlendirir. En ha-

yrl olannz gitmitir. Daha ne bekliyorsunuz? Görmeyi mi bekliyor-

sunuz? O da olmurur.’

Ömer b. Abdülaziz'in Bir Sözü

Her yolculuun mudaka bir az vardr. Siz dünyadan ahirete gi-

derken takvay azk edinin. Allah’n kendisi için hazrlam olduu ödü-

lü ve karl görenler gibi olun. Cenneti arzulayn, cehennemden kor-

kun. Hakknzdaki süre asla uzamayacaktr; uzam olsayd zaten kalple-

riniz katilard. Allah’a yemin olsun ki, insann emeli ne kadar çoktur.

Hâlbuki bilmez ki, akamlaynca sabahlayacak m, sabahlaynca akama

varacak mdr? Belki bu esnada temenniler kendilerini gösterebilirler.

Dünyayla aldanan nice insan biz de siz de gördünüz. Bununla birlikte

sadece Allah’n azabndan kurtulmaya bel balayan kiinin gözü aydn-

lanr. Kyamet korkulardan emin olan kii sevinebilir. Yaralarn tedavi

etmeyen (müdaviü’l-kelem) kimse ise (bir yandan tedavi etse bile) bir

yandan yaralanr. Kendimi uzak tuttuum bir ii size (yapn diye) em-

retmekten Allah’a snrm. Böyle yapsaydm, ticaretim zarar ederdi.

Öyle bir meseleyi anlam oldunuz ki, yldzlar bir benzerini anlam ol-

sayd, hiç kukusuz dalp saçlrlar; dalar anlam olsayd, erirler;

yeryüzü anlam olsayd, parçalanrd. unu bilmiyor musunuz: Cennet

ile cehennem arasnda (üçüncü) bir yer yoktur. Ya cennete veya cehen-

neme gideceksiniz.’

Ömer b. Abdülaziz'in Baka Bir Tavsiyesi

Allah sizi bo yere yaratmam, herhangi bir iinizi bo halde b-

rakmamtr. Sizin bir meadmz vardr. Allah o gün sizin aranzda hü-

küm vermek üzere iner. Allah’n rahmetinin dnda kalan hüsrana u-
rar ve helak olur. Öyle biri genilii gökler ve yer kadar olan cennetten

mahrumdur. O kii çou vererek az, baki olan vererek fani olan, gü-

veni vererek korkuyu satn alandr. Baknz! Siz gelip giden nesiller içe-
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risindesiniz. Ardnzdan bakalar gelecek, en sonunda da hayru’l-

varisîn, varislerin en hayrls olan Hakka döndürüleceksiniz. Her gün

ve gece ölenleri, eceli sona eren ve ömrü bitenleri Allah’a uurlarsnz,

onu topragm içine bir kabre defnedersiniz. Ardndan da bir döek veya

yastk kendisine vermeden, ona dua edersiniz. O artk sebeplerden so-

yudanm, sevdiklerini terk etmi, topraa yerlemi, hesapla yüz yüze

gelmitir. Ameline göre rehin kalm, zenginken vereceklerine muhtaç

bir haldedir. Ölüm gelmezden önce Allah’tan saknn! Allah’a yemin ol-

sun ki size bu sözleri söylüyorum, fakat kendi günahlarm bildiim ka-

dar herhangi birinizin günahlar hakknda bir bilgim yoktur. çinizden

birinizin bana bir ihtiyac düse, gücüm yettii ölçüde, onu karlamak

isterim. Herhangi birinizi benim sahip olduklarnn rahatsz edeceini

bilsem, benimle onun yaants müsavi olsun diye bende bulunanlar

ondaklerle deitirmesini isterdim. Allah’a yemin olsun ki, bundan da-

ha fazla bir zenginlik ve (rahat) yaant isteseydim, söyleyen dilim ya-

lanc olur, onun sebeplerini de bilirdi. Fakat Allah’n hüküm veren ki-

tab ve adil sünneti öne geçmi ve takdir etmitir: O kitap Allah’a itaati

emretmi, günahkârl yasaklamtr.’ Bunlar söyledikten sonra elbise-

sinin bir ucunu yüzüne koymu, hçkra boulmu, insanlar da ala-

mlard.

Tavsiye

Bütün hallerinde, sözlerinde ve fiillerinde Hz. Peygamberce uyman

lazmdr. Ayetle Hz. Peygambere mahsus olduu bildirilip bizim yap-

mamz caiz olmayan veya Hz. Peygamber’in birine yapmasn söyleyip

bakasma yasaklad fiiller bunun dndadr. Bir adam Zünnûn el-

Msri’nin yannda Nil nehrine tükürmü, Zünnûn öyle demi: ‘Allah

cann almasn! Allah’n nimetine tükürüyorsun.’ Bunu söylerken

Zünnûn ilahi nimetleri müahede ediyordu ve bu nedenle hali kendisi-

nin üzerinde hüküm vererek söylemi olduu sözü söyletmiti. eyhi-

miz Ebu Medycn ile Ebu’l-Hasan b. ed-Dekkak arasnda benzer bir ha-

dise gerçeklemiti. bn Dekkak onu seven ve meclisinde bulunanlardan

birisiydi. Bir süre bu nedenle onun meclisinde bulunmaktan vazgeçmi-

ti. eyh Ebu Medyen kendisine davet göndererek öyle demiti: cEy

Ebu’l-Hasan! Niçin meclisimize devan etmiyorsun? Benim eytanm
senin eytannn hasmdr, fakat biz eskisi gibi dostuz ve halimiz dei-
memitir. Nefislerimizi aramza sokma!’ Ebu’l-Hasan bu öüdü dinle-
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yerek eyhin tavsiyesini kabul etmi, Allah’tan balanma dilemi, ey-

hin meclisine katlmaya devam etmitir.

Kardelerinden biri hasta olunca dua istemek üzere kendisine bir

mektup yazdnda Zünnûn el-Msri ona cevaben öyle yazmtr:

‘Benden Allah’n senin üzerindeki nmeüerini kaldrmas için dua et-

memi istedin. Kardeim! Bilmelisin ki, hastalk bir ödüldür. Safa ehli ve

üstün himmet sahipleri onunla ünsiyet ederler. Ik ve aydnlk, hayat-

tadr. Belay nimet saymayan biri hikmet sahibi deildir. Kendisi hak-

knda emniyette olmayan biri bakalarnn suçlad biridir. Kardeim!

Her zaman haya duygusu sana elik etmelidir. Hayâ seni ikâyetten al-

koyan Vesselam!’ Birisi öyle demi: ‘Bana halimi sormak üzere mek-

tup yazdn. Bu skntlar içerisindeyken halimi sana bildirmeyeceimi

düünmeliydin. Bunlarn arasndan dört ey beni alatr: Gözümün

(gereksiz eylere) bakmay sevmesi, dilimin gereksiz sözleri sevmesi,

kalbimin bakanlk sevdasma dümesi ve Allah’n naho bulduu ilerde

blis’e uymak düüncesi beni alatr. Kötü kokular yayan günahlar ne-

deniyle alamayan gözden, öüt geldiinde ürpermeyen kalpten, dünya

sevgisine dalmakla idraki zayflam bir akldan, her kabul ettiimde

kendimi Allah hakknda daha cahil bulduum marifetten Allah’a sn-
rm. Onlarn bir ksm da beni tüketti. Ben imann en hayrl neticesi

olan hayay, ahiretin en hayrl az olan takvay kaybettim. Günlerimi

dünya sevgisiyle geçirdim, kalbimi bir daha hiçbir zaman mislini bula-

mayacam bir ekilde zayi ettim.’ Sonra adam veda ederken kendisine

öyle demirir: ‘Ebu Yezid’e de ki; daha ne kadar uyku ve rahadk süre-

cek? kafile yola çkt.’Bu söz üzerine Ebu Yezid öyle demitir: ‘Karde-

im Zünnûn’a de ki; adam dediin bütün gece uyuyup da sonra kafile

varmazdan evvel menzile eren kiidir.’ Zünnûn bu sözleri duyunca öy-

le demitir: ‘Bu söz kendisine mübarek olsun. O bizim hallerimizin ula-

amayaca bir sözdür,’ Alimler birbirlerine üç eyi tavsiye etmitir:

Kimin iç dünyas güzel olursa, Allah onun dm güzelletirir; kimin

ahireti düzgün ise Allah onun dünya ilerini düzeltir; kimin Allah ile

aras düzgün olursa, Allah önün insanlarla arasn düzeltir.’

Bir adam bir alime öyle yazm: ‘Bilgin Rabbin hakknda sana ne-

yi kazandrd? Nefsin ve dinin hakknda verdii fayda nedir?’ Alim öyle

demi: ‘Bilgi delili sabit klar, kuku direklerini keser. Ömrüm bilgi

aramakla geçti, ondan kaçrdm idrak edemedim.’ Adam bu kez öyle

yazm: ‘Bilgi sahibi için bir nur, onun nasibi hakknda delil, saidler de-
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recesinc ulamasna vesiledir.’ Alim ona öyle yazm: ‘Bilgiyi ararken

gençlerin ciddiyetiyle onu aradm. Fakat bilgiye ulanca onunla amel

edemeyecek kadarda zayflamtm. Bilgide az bir miktarla yetinmi ol-

saydm, beni doru yola ulatracakt.
5 eyhimiz Ebu Abdullah el-

Mücahid ile onun talebesi olan eyhimiz Ebu Abdullah b. Kaum’un -ki

onun tedristeki vekili ye imamlktaki naibiydi- her zaman kât, mürek-

kep ve kalem ellerinde bulunurdu. Her ikisi de, yarn Allah katnda bil-

gi talipleri arasnda yazlmak arzusuyla, her gün bilgiden takdir edilmi

bir ksm yazarlard.

Tavsiye
.

Ihsan ve edeple nitelenmi kimselerden bir adam Abdulmelik b.

Mervan’n huzuruna girdiinde Mervan ona öyle demi: ‘Anlat, baka-

lm.’ O da öyle demi: ‘Nc anlataym ki? nsann konumu olduu her

sözün vebalinin onun üzerinde olduunu biliyorsun. Sadece Allah bu-

nun dndadr. 5 Bu söz üzerine Abdulmelik alam, sonra öyle demi:

‘Allah sana merhamet etsin! nsanlar birbirlerine öüt ve tavsiyede bu-

lunuyorlar.
5 Adam öyle demi: ‘Ey müminlerin emiri! Kyamette in-

sanlar dolap duracaklar. Orda gördüü üzüntü ve aclardan kimse

kurtulamayacaktr. Sadece Allah’ nefsini kzdrmakla raz edenler o ac-

lardan kurtulabileceklerdir.
5 Bu söz üzerine Abdulmelik alam, sonra

öyle demitir: ‘Allah’a yemin olsun ki, bu sözler yaadm süre gözü-

mün önünden gitmeyecektir.’

Salih Bir Hükümdar Nezdinde Samimi ve efkatli Bir Tavsiye

Amr b. Hubeyre, Irak’a vali olarak geldiinde, Haan ve abi’ye el-

çi göndermi, onlar için bir ev hazrlamt. Onlar bir ay ya da daha faz-

la bir zaman oradaydlar. Elçi gelmi ve ‘vali yarmza gelecek’ demi,

Ömer asasna dayanm bir halde çkagelmi, selam vermi, hürmet

ederek oturmu ve söze balam: ‘Müminlerin emiri Yezid b.

Abdulmelik bana bir mektup yazd. Onun gereini yerine getirsem he-

lak olacam biliyorum. Ona itaat edersem Allah’a isyan etmi olurum,

ona isyan edersem Allah’a itaat etmi olurum. Ona uymam hususunda

benim için bir kurtulu yolu gösterir misiniz?’ Haan, abi’ye dönerek

öyle demi: ‘Ey Ebu Amr! Valinin sorusuna cevap ver.’ abi söze ba-

layarak valinin gözünde saygnln muhafaza etmesini salayacak söz-

ler söylemi. bn Hubeyre öyle demi: ‘Ey Ebu Said! Sen ne dersin?’

öyle cevap vermi: ‘Ey vali! abi duyduun sözleri söyledi.’ Vali ‘Peki
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sen ne dersin?’ deyince öyle cevap vermi: ‘Ey Amr! Allah’n kat ve

zorba bir meleinin sana inmesi yalandr. O melek verdii emir hak-

knda Allah’a kar gelmez, seni anszn sarayndan çkartp kabrin dar

mekânna götürür. Ey Amr b. Hubeyre! Allah’tan saknrsan Allah seni

Yezid b. Abdulmelik’ten korur. Yezid b. Abdulmelik ise Allah’a kar

seni koruyamaz. Ona itaat edersen, Allah’a isyan etmi olursun. Ey

Amr b. Hubeyre! Allah’n sana Yezid b. Abdulmelik’e itaat ederken

meydana getirdiin en kötü fiil üzereyken görmesinden emin olma. O
ii yaparsan, mafiret kaps yüzüne kapatlr. Ey Amr b. Hubeyre! Ben

bu ümmetin ilk neslinden baz insanlara yetitim. Onlar dünyadan yüz

çevirmi kimselerdi. Sizin dünyaya yönelmenizden daha iddetli bir e-

kilde onlar dünyadan kaçyorlard. Ey Amr b. Hubeyre! Ben Allah’n

kendisiyle korkuttuu bir makam hatrlatarak seni korkuturum. Allah

öyle der:
c
Bu, benim makammdan ve tehdidimden korkana aittir .’

599 Ey

Amr b. Hubeyre! taat ederken Allah karsnda huzur sahibi olursan O
Yezid b. Âbdulmelik’e kar sana kâfidir. Allah’a kar günah ilerken

Yezid b. Abdulmelik’i dikkate alrsan Allah ona da kâfidir.’

Bu söz üzerine Amr b. Hubeyre alam, yola çkmak üzere ayaa

kalkm, ertesi gün onlara hediyeler göndermitir. En büyük hediye

Hasan’n hediyesiyken en küçüü abi’nin hediyesiydi. abi mescide ç-

karak öyle demi: ‘Ey insanlar! Allah’ yaratklarna tercih edebilen var-

sa, tercih etsin. Canm elinde tutan Allah’a yemin olsun ki, Hasan’m

bildiini bilmiyor deildim. Fakat bni Hubcyre’nin hatrn kazanmak

istediim için öyle söyledim, Allah da bu arzumu engelledi.’

öyle dedim; Rum ehirlerinin sultan olan izzettin Keykavus Ma-

latya’da mukim iken bana Antalya’dan bir mektup yazm, ben de o

mektuba karlk bir mektup yazmtm:

Gözyalar sel olmu mektubu yazarken

Ne oluyor bana ki ona ulaacak yol bulamyorum

istiyorum ki Muhammed Peygamber’in dini kaim olsun

Bâtl dinler silinip gitsin

Sadece bir yalan ve ehlini görüyorum, yükseliyor

Salam ve gerçek din yerlerde sürünüyor

Ey Allah’n dinini aziz klan izzettin, dinle bizi

Söz dinleyen hükümdarlar pek az

Allah’n dinine gösteri olarak yardm etme

Delilin göstermedii bir i üzerindeyken
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Beytü'l-mal çoalr, ev sakt olurken

Ciddi ol, tevekküle sanl, Allah her eye kefil

itilmi Sözleri Murakabe Eden Bir Tavsiye

Ömer b. Abdülaziz halifelik görevini üstlendiinde, bir valinin

vergilerine el koymutu. Bu. vergileri ona Süleyman b. Abdulmelik ve

Velid b. Abdulmelik vermiti. Ömer b. Abdülaziz öldüünde, Yczid b.

Abdulmelik hükümdar olmu, o vali kendisine gelerek öyle demiti:

‘Senin kardein Süleyman ile müminlerin cmiri Velid bana bir miktar

vergi ve ihsanda bulunmutu, Allah kendisinden raz olsun Ömer b.

Abdülaziz ise onu kesti. Ben o maa bana vermeni istiyorum.’ Yezid

öyle demi: ‘Bunu yapmam.’ ‘Niçin’ diye sorduuna, öyle cevap ver-

mi: ‘Hakikat Ömer b. Abdülaziz’in yapt itedir.’ Vali ‘niçin öyle ol-

sun ki?’ diye sorunca, öyle cevap vermi: ‘iki kardeim sana iyilikte bu-

lunmu ve sen de onlarn iyiliklerini zikrettin, hâlbuki onlara dua etme-

din. Ömer b. Abdülaziz sana kötülük yapm, sen onu söyledin, ondan

raz olduunu beyan ettin. Anladm ki Ömer Allah’ senin arzuna tercih

etmiken Süleyman b. Abdulmelik ve Velid kendi arzularn Allah’n

hakkna tercih etmiler. Allah’a yemin olsun ki, benden hiçbir zaman o

yardm alamayacaksn.’ Bu da valilerin iltifadan hakknda anlatlm en

güzel hikâyelerden birisidir.

Öüt ve Tavsiye

Said b. Süleyman öyle demi: ‘Mekke’deydim, yanmda Abdullah

b. Abdülaziz el-Ömri bulunuyordu. Harun er-Red de hacca gelmiti,

birisi öyle demi: ‘Ey Ebu Abdullah! u emirüi-Mü’minin’dir, sa’y

ediyor; sa’y alan onun için boaltlm.’ Ömer adama öyle demi: ‘Al-

lah sana hayr versin, hiç ihtiyacm yokken beni öyle bir ile yükümlü

tuttun ki!’ Sonra kalkm, onu takip etmi. Harun Reid Merve’den Sa-

fa’ya doru yürümeye balaynca ardndan ‘Harm’ diye barm. Ha-

run geri dönüp ‘Buyur, ey Ömer!’ demi. Ömer öyle demi: ‘Safa’ya

çkyorum.’ Oraya çktnda öyle demi: ‘Gözünün ucuyla Kabe’ye

bak.’ Harun ‘baktm’ deyince, öyle demi: ‘Orada ne kadar insan var?’

Harun cevap vermi: ‘Onlar kim sayabilir ki?’ Ömer öyle demi: ‘Bu

insanlar gibi daha ne kadar insan vardr?’ öyle demi: ‘Allah’tan baka

kimsenin sayamayaca kadar insan var.’ öyle demi: ‘Ey Adam! Bil ki,

onlardan her bin kendi nefsi sebebiyle hesaba çekilecekken sen hem

kendinden dolay ve hem onlarn hepsinden dolay hesaba çekileceksin.
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Nasl yapacan bir düün.’ öyle demi: ‘Bu söz üzerine Harm ala-

m, oturmu, ona pe pee mendiller vermiler, gözyalarn silmi.’

Ömer öyle demi: ‘Ona son söylediim söz uydu: Allah’a yemin ol-

sun ki bir adam mal uruna koar, mahrumiyeti hak eder. Hal böyley-

ken Müslümanlarn mal urunda koann durumu nasldr?’ Sonra

gitmi, Harun’u alar bir halde brakmtr. Beavi öyle demitir: ‘Ha-

run Reid öyle derdi: ‘Her sene hacca gitmek isterdim. Beni engelle-

yen, bana naho sözler söylemi olan Ömer’in bir oludur.’

Nebevi Tavsiye

Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah öyle demitir: Ey Âdemolu her

gün seni rzklandrnz. Sen ise mahzun olursun. Her gün ömründen

eksilir, sen ise sana yeterli gelenle mutlu olursun. Sonra da seni takn-

la düürecek eyi talep edersin. Ne azla yetinir, ne çokla doyarsn.’

Tavsiye

Müminlerin emiri Ebu Cafer el-Mansur hacca gitmiti. Gece vakti

Kabe’yi tavaf ederken birisinin öyle dediini duymu: ‘Allah’m! Yer-

yüzünde taknlk ve bozgunun ortaya çkmasn sadece sana ikâyet

ederiz. Hak ile ehli arama giren tamahkârl sana ikâyet ederiz.’ Man-

sur darya çkm, mescidin bir kenarna oturmu, sonra adama haber

göndermi, iki rekât namaz klm, rüknü istilam etmi, elçiyi bekleme-

ye balam. Adam elçiyle beraber gelmi, halifeyi selamlam. Mansur

kendisine öyle demi: ‘O söylediklerini niçin söyledin?’ Adam cevap

vermi: ‘Ey müminlerin emiri! Bana güvence verirsen ii bandan so-

nuna kadar anlatrm, vermezsen içimde turarm. Beni onlar söylemek-

ten alkoyan engel vardr.’ Halife öyle demi: ‘Cann hakknda güven-

desin.’ Adam cevap vermi: ‘Ey müminlerin emiri! Allah sana kullarnn

ilerini ve canlarm emanet etti, sen ise onlarla aranda duvarlar ve sur-

lardan perdeler çekip, demir kaplar ina ettin, silahl bekçiler koydun,

sonra kendini onlardan uzaklatrdn, adamlarn kullarn mallarn top-

lamak ve vergiler almak üzere gönderdin. Sen insanlar arasndan huzu-

runa ancak belirli kiilerin girmesine müsaade ettin. Mazlûmun ve hak-

k yenilmi kiinin sana ulamasna imkân vermedin. Hâlbuki herkesin

o malda bir hakk vardr. nsanlarn mallarn toplamalar (vergiler) ve

bir araya getirmeleri maksadyla kendin için seçtiin ve yönettiklerine

tercih ettiin kiiler seni görünce, öyle demilerdir: ‘Bu adam Allah’a

ihanet etmi birisiyken niçin biz de kendisine ihanet etmiyoruz?’ Bu
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maksatla insanlar yönetmiler, onlarn haberlerinden ancak istediklerini

sana ulatrmlardr. Bir zekât toplayc (kendilerini ikâyet etmek üze-

re) huzuruna çkmak istese, onu hain ilan etmi ve senin katndaki de-

erini düürebilmek için onu kusurlu göstermilerdir. Senin ve onlarn

bu tavr insanlar arasnda yaylnca, onlar gözlerinde yüceltmi, onlar-

dan korkmu, kendilerine kar yapmack davranlar sergüemilerdir.

Onlara kar yapmackia yönelen ilk kiüer ise senin vergi toplaycla-

rndr. Onlar adamlarna hediyeler ve mallarla irin görünmek istemi,

bu sayede kendileri de halkn üzerinde zulüm yapmaya devam edebil-

milerdir. Ardndan halkn içinden kudret ve mal sahibi insanlar da ayn

eyi yapm, kendilerinin dndaki yoksullara ve çaresizlere zulmetmi-

lerdir. Neticede Aliah’m ehirleri taknlk ve fesatla dolmu, bütün bu

kiiler (zulümde) senin ortan olmu, sen ise bunun farknda olmam-
sn. Zulme urayan biri sana gelmi olsa, seninle onun arasnda perde

vardr. Derdini ulatrmak istese, senin bunu yasaklam olduuna ahit

olacak. Görecek ki sen insanlarn davalarna bakacak birini görevlen-

dirmisin. O mazlum gelse ve yaverinin bir hayr kendisine ulasa, ken-

disine hakszlk eden insanlar onun ikâyetini sana ulatrmamasn talep

ederler. Bu durumda mazlûm yaverine sürekli gidip gelmek ve derdini

ulatrmak zorunda kalr. Ona ikâyet eder, skntsn anlatr, kendisin-

den yardm ister, o da onu uzaklatrr. Bütün gayretini harcayp huzu-

runa çkarak önünde feryat ettiini farz etsek, gözlerinin önünde baka-

lar için ibret vesilesi olacak ekilde dövülecektir. Sen de buna ahit ola-

cak ve yadrgamayacaksn. Halife! slam böyle payidar olamaz.’

Ravi öyle der: Bu sözler üzerine Mansur iddede alamaya bala-

m, öyle demitir: ‘Yazklar olsun bana! Nasl da kendimi aldatyo-

rum.’ Adam öyle demi: ‘Ey müminlerin emiri! nsanlarn din ilerinde

kendilerine bavurulan birtakm âlimleri vardr. Onlar dünya ilerinde

güvenilen, dindar ve âlim insanlardr. Onlar yakn arkadalarn haline

getir, onlar seni doruya yöneltsin, kendileriyle istiare et, sana doru
görüü söylesinler.’ Halife öyle demi: ‘Onlara haber gönderdim, fakat

onlar benden kaça.’ Adam öyle demi: ‘Onlar kendilerini senin yoluna

zorlamandan çekinmilerdir. Sen kapn aç, perdeni kaldr, mazluma

yardm et, zalimi korkut. Sadaka ve vergileri onlarm gözlerinin önünde

al. Ben onlarn sana bu mallar getirirken ümmetin iyi bir halde oldu-

unu (söyleyerek) seni mutlu ettiklerini bilirim.’ Sonra namaz için ezan
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okundu, namaza kalka, meclisine döndü. Adam tekrar arad, fakat bir

daha bulamad.’

Peygamber Tavsiyeleri ;

Haimi’nin hadisinden bize aktarlmtr: Hz. Peygamberin öyle

dedii aktarlr: ‘Ey insanlar! Sorumlu olduunuz üzere, ahiretin hayr-

na ve salahna ait ilere yönelin, dünyevi ilerinizden yüz çevirin. Al-

lah'n nimetiyle beslenen organlar O’nun azabma maruz brakacak gü-

nahlarda kullanmayn. Meguliyetiniz Allah’m mafiretini aramak ol-

sun. Himmetlerinizi O’a yaklamaya yönlendirin. Kim dünyadan olan

nasibiyle balarsa, ahiretteki nasibini yitirir ve dünyadan da istediini

elde edemez. Kim ahiretteki nasibine yönelirse, dünyadaki nasibi kendi-

sine ularken ahiretten de istedii kendisine ular.
5

Mazeret Beyan Etmede Bilgi Sahibi Birisinden Manzum Tavsiye

Bir gün bir arkadan sana mazeret beyan ederse

Kusuru nedeniyle; kardeinin özrünü kabul etmelisin

Onu affet, öfkenden kendisini uzak kl

Unutma ki af, hür insanlarn düsturudur

lahi Tavsiye

Allah öyle der: ‘Ey Âdemolu! Beni zikrettiinde ükretmi, beni

unutursan nankörlük etmi olursun. Sen sadaka ver ki ben sana infak

edeyim. Ben kulumla beraberim; beni zikrettiinde ve dudaklar benim

için depretiinde onunla olurum. Ben kulumda iki korkuyu veya iki

güveni bir araya getirmem: Dünyada benden korkarsa ahirette kork-

maz, dünyada güvende olursa ahirette güvende olamaz. Benim anm
uruna birbirini sevenler nerdedir? Onlan kyamette kendi gölgemde

gölgelendiririm. Ben kulumun zann üzereyim, onunla beraberim. Bana

dua ettiinde, onunla olurum.
5

Allah öyle der: ‘Cehennem ehlinin azabnn en hafifinden kurtul-

mak için yeryüzündeki bütün zenginliklere sahip olsan onlar feda ede-

bilir miydin? Kul bu soruya ‘evet
5

diye cevap verir. Allah öyle der: ‘Ben

sen henüz Âdem’in sulbünde iken daha basit bir ey istedim. Ben sen-

den bana hiçbir eyi ortak komaman talep ettim, sen ise irk diye tut-

turdun. Kibriya benim örtüm, azamet izarm! Bunlardan birisi hakkn-

da benimle tarnan olursa, onu cehenneme atarm. Bu benim kendim

için raz olduum dindir. Ona ancak cömert ve güzel ahlak sahipleri
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uyabilir. Sizinle beraber olanlara o güzel ahlaka göre davrann. Ey Mu-
sa! Kaza ve kadere rza göstermekten daha sevimli hiçbir eyle bana

yaklaamazsn. Amellerini koruyucu olarak kendi ilerini düünmekten
daha güzel bir amel yapamayacaksn. Ey Musa! Dünya ehline yalvarp

yakarma, sana gazap ederim. Borcun için dünyadan bir ey bulamazsn,

ben de rahmet kaplanm yüzüne kapatrm. Ey Musa! Tövbe eden

müminlere ‘müjdeler olsun size’, Allah’a yönelmi müminlere ise ‘sak-

nn ve O’nu görür gibi ibadet edin’ de. Salih kullarm için hiçbir gözün

görmedii, hiçbir kulan duymad, hiçbir insann kalbine gelmeyen

nimetler hazrladm. Benden bakasndan umut besleyen beni tanma-

mtr. Beni tanmayan bana ibadet etmemitir, bana ibadet etmeyene

ise azabm ular. Benden bakasindan korkana intikamm yetiir. Ey
Musa! Üç eyden kork: Benden kork, nefsinden kork, benden korkma-

yandan kork.’

‘Ey Âdemolu! Bana dua ettiin ve benden umut ettiin sürece,

hangi günahn olursa olsun seni balarm. Ey Âdemolu! Günahlarn

göklere kadar ulam iken benden mafiret talep etsen, mafiret ede-
A

rim. Ey Ademolu! Yeryüzünü günahla doldurmu olsan ve hiçbir eyi

ortak komadan bana kavumu olsan, sana mafiretle gelirim. Kul

‘Rahman ve Rahim Allah’n adyla’ derse, Allah ‘kulum beni zikretti’

der. Kul ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’adr’ derse, Allah ‘kulum beni

övdü’ der. Kul ‘Rahman ve Rahim’ derse, Allah ‘kulum bana sena etti’

der. Kul ‘din gününün sahibi’ derse, Allah ‘kulum anm yüceltti, iini

bana havale etti’ der. Kul ‘Sana ibadet eder ve senden yardm dileriz’

derse, Allah ‘bu benimle kulum arasndadr, kuluma istedii verilecek-

tir’ der. Kul ‘bizi doru yola ulanr, nimet verdiklerinin yoluna, gazap

ettiklerinin veya dalalete düenlerin yoluna deil’ dediinde, Allah öyle

der: ‘Bunlar kuluma aittir, istedikleri kuluma verilecektir.’ Kul ‘âmin’

derse, Allah ‘ben de kabul ettim’ der. hlâs benim srlarmdan bir srdr.

Onu sevdiim kullarmn kalbine yerletirdim. Dünyada kulumun iki

deerli varln (kerime), yani gözlerini alrsam onun benim

nezdimdeki karl sadece cennettir.’

Hz. Peygamber öyle der: ‘Ahir zamanda birtakm adamlar ortaya

çkar. Onlar dini dünya karlnda satarlar. nsanlara yumuak sözlü

görünürler. Dilleri baldan daha tadyken kalpleri kurdarn kalbi gibi-

dir.’ Allah öyle der: ‘Bana m iftira ediyorlar, yoksa bana kar suç mu
iliyorlar? Zatm üzerine yemin ettim ki, onlarn üzerine en balayc
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olan bile hayrete düürecek bir fitne göndereceim.’ Hz. Peygamber
A

öyle der: 'Kyamet günü Ademolu ürkek bir haldeyken getirilir ve Al-

lah’n huzurunda durdurulur. Allah ona öyle der: ‘Sana nimet verdim,

ihsanda bulundum, sen ne yaptn?’ öyle der: ‘Ben verdiklerini topla-

dm, çoalttm ve onlarn çounu geride braktm, beni geriye döndür.’

Allah öyle der: ‘Önceden gönderdiklerini bana bir göster.’ Kul öyle

der: ‘Ya Rabbi! Ben verdiklerini topladm, biriktirdim, çoalttm ve

olan daha fazlasn geride braktm. Beni geriye gönder, onu sana geti-

reyim.’ Kul önceden bir hayr göndermemise, onun cehenneme atl-

masna hükmedilir ve atlr.’

Ey Âdemolu! Kendini bana kullua ada ki, gönlünü zenginlikle

dolduraym, yoksulluunu gidereyim. Bunu yapmazsan ellerini megu-

liyedc doldururum, yoksulluunu da gidermem. Ey Ademolu! Senin

için geride kalanlar görmü olsaydn, uzun emel beslediin ileri deer-

siz görür, hrsm azaltr, amelini artrrdn. imdi pimanlk duyuyor-

sun. Çünkü ayaklarn seni kaydryor, ailen ve arkadalarn seni brak-

m, sevdiklerin senden ayrlm, yaknlar seni terk etmitir. Binaenaleyh

geriye dönemeyecein gibi daha fazla amel de yapamayacaksn. Bugün

çalmalsn. Yoksa kyamet günü pimanlk ve üzüntü günüdür.

Allah öyle der: ‘Ben sadece azametim karsnda, kendisiyle tevazu

gösterdii insann namazn kabul ederim. O kii kullarma kar kibir-

lenmeyen, günaha srarc olmayan biridir. O gündüzünü beni zikret

meye adam, yoksullara, yolda kalmlara, dullara ve belaya urayanlara

merhamet etmi kiidir. Öyle birinin nuru günein na benzer. zze-

tim hakk için ben o insan doyururum, meleklerim de onu korurlar.

Ben karanlk içinde onun adna bir nur, cehalette bilgi yaratrm. Yara-

tklarm içerisinde onun durumu cennette Firdevs’in durumuna benzer.’

‘Ey Musa! Sana be kelime öretiyorum ki onlar dinin direkleridir:

Mülkünün zail olmadn bildiin sürece bana itaati terk etme. Hâzi-

nelerimin tükenmediini bildiin sürece rzkn hakknda beni itham

etme. Dümannn ölmediini bildiin sürece ondan güvende olma ve

onunla savamaya kesinti verme. Seni balayacamdan emin olmad-

n sürece günahkârlar ayplama. Cennetime girmediin sürece tuza-

mdan emin olma.’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Hz. Musa öyle demi-

tir: ‘Rabbim! Bana öyle bir bilgi öret ki seni onunla yâd edeyim ve

onunla dua edeyim.’ Allah öyle demi: ‘Ey Musa! ‘Allah’tan baka ilah

yoktur5 de. Hz. Musa öyle demitir: ‘Rabbim bütün kullarn zaten bu-
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nu söylüyor.’ Allah tekrar "Allah’tan baka ilah yoktur de’ diye cevap ve-

rir. O da öyle der: ‘Senden baka ilah yoktur. Ben, bana mahsus bir

ey istiyorum.’ Allah öyle der: ‘Yedi gök ve onlar dolduranlar ile yedi

arz bir kefede bulunsa ve ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ cümlesi öteki ke-

fede bulunsayd, bu kefe ar gelirdi.’ Allah Hz. Pcygamber’e öyle der:

‘Ey Muhammedi Seni u nimetim raz etmez mi? Bir insan sana salâvat

getirse, on kere ona merhamet ederim. Bir insan sana selam verirse, ona

on kez selam veririm.’ Allah öyle der: ‘Benim urumda birbirlerini se-

venlere muhabbetim farz oldu. Benim urumda bir araya gelenlere,

birbirine tevazu gösterenlere, birbirini ziyaret edenlere muhabbetim

farz oldu.’ Allah öyle der: ‘Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hiz-

met et, sana hizmet edeni de yor.’ Allah öyle der: ‘Bedenine salk
verdiim, maietini genilettiim bir kulumun üzerinden be gün geçer

ve yine de mahrum kald ilerden dolay bana kaçmaz!’

Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah ümmetimden bir adam kyamet

günü yaratklarn önüne çkartr ve izhar eder. Onun üzerinde doksan

dokuz defter açar. Her biri gözün görebildii büyüklüktedir. Sonra ona

öyle der: ‘Bunlar (senin günahlarn), onlardan herhangi birisini inkâr

eder misin? Hafaza melekleri sana zulmetmi olabilir mi?’ Adam öyle

der: ‘Hayr, ya Rabbi!’ Allah öyle der: ‘Peki mazeretin var m?’ Adam
‘hayr Rabbim’ diye cevap verir. Allah öyle der: ‘Senin benim nezdinde

bir iyiliin vardr. Bugün sana hakszlk edilmeyecek.’ Ardndan bir lev-

ha çkartr. Onda ‘Allah’tan baka ilah olmadna, Muhammed’in onun

kulu ve peygamberi olduuna ahitlik ederim’ yazldr. öyle der: ‘Te-

razini getir.’ Adam öyle der: ‘Rabbim bu defterler karsnda bu levha

da ne ola ki?’ Allah öyle der: ‘Zulme uramayacaksn.’ Sonra kulun

günahlarnn bulunduu defterler bir teraziye, bu levha terazinin dier

kefesine koyulur da defterler hafif gelir, levha ar gelir. Binaenaleyh

Allah isminin karsnda hiçbir eyin bir arl olamaz. Hz. Peygam-

ber öyle der: ‘Onlar -yani melekler- Allah’n huzurunda durdurulur a-

hitlik ederler. Yani Allah’a ihdasla ibadet etmi salih bir kul için ahitlik

ederler. Allah onlara öyle der: ‘Siz kulumun ameli üzerinde gözetmen-

diniz, ben de kalbini murakabe ederim. Kulum o amelle beni deil,

baka birini amaçlamtr, lanetim onun üzerine ölsün.’ Hz. Peygamber

öyle der: ‘Allah kyamet günü olunca, aralarnda hüküm vermek üzere

kullarna iner. Her ümmet gelir, çarlan ilk kiiler Kur’an- Kerim’i ez-

berleyen bir adam, Allah yolunda öldürülen bir adam, mal çok olan bir
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adamdr. Allah Kur’an- Kerim hafzna öyle der: ‘Ben Peygamber’e

indirdiimi kitab sana öretmedim mi? 5 Adam ‘evet, Rabbim örettin
5

diye cevap verir. Allah sorar: ‘Örettiimle nasl amel ettin?
5 Hafz ce-

vap verir: ‘Gece ve gündüz onu okudum, 5
Allah ona öyle der: ‘Yalan

söylüyorsun.
5
Melekler de ‘yalan söyledin

5
diye ekler. Allah öyle der:

‘Sen falan Kur’an okuyucusudur denilsin diye onu okudun, öyle de de-

nildi zaten.’ Sonra zengin getirilir ve Allah ‘Sana bolca nimet vermedim

mi? Seni kimseye muhtaç etmedim’ der. Adam ‘Evet Rabbim5

diye ce-

vap verir. Allah öyle der: Teki verdiimle nasl amel ettin?
5 Adam ce-

vap verir: ‘Yakn akrabay gözettim, sadaka verdim.
5

Allah öyle der:

‘Yalan söyledin
5

,
melekler de ‘yalan söyledin

5

derler. Allah öyle der:

‘Sen falanca cömerttir denilsin istedin, bu da denildi.
5 Sonra Allah yo-

lunda öldürülmü kii getirilir, Allah öyle der: ‘Niçin öldürüldün?
5

Adam öyle der: ‘Sen bana Allah yolunda savamay emrettin, ben de

savatm ve öldürüldüm. 5 Allah ona ‘yalan söyledin
5
der, melekler de

‘yalan söyledin
5
derler. Allah öyle der: ‘Sen falan kii cesurdur, kahra-

mandr5

denilsin istedin, bu da söylendi.’ Sonra Hz. Peygamber Ebu

Hureyre’nin dizlerine vurarak öyle demi: ‘Ey Ebu Hureyre! Bu üç kii

kyamette ilk olarak cehenneme atlacak kimselerdir.’ Ebu Hureyre bu

hadisi aktarrken baylrd. Allah öyle der: ‘Kim Rabbine kavumay ümit

ederse, salih amel ilesin, rabbine ibadette kimseyi ortak komasn.’600

Ne çok temenni ettim, güzel sözler söyledim

Konuulsun diye hayr açkta yaptm

Bir gün bir dilenciyle karlanca
Konuulsun diye verdiimden teekkür bekledim

Bir gün bir kâfirle savanca

Konuulsun ve yâd edilsin istedim cesaretim

Scak bir gün oruç tutunca ben

Konuulsun diye açlktan ikâyet ettim

Namaz kldm, insanlar da yanmda

Namazm söylensin diye kldm aslnda

Halvete çekildim insanlardan kaçarak

Konuulsun diye orada bekledim

Amelim kendini beenmek ve yapmacklk
Beni terk edin, benden uzaklan

Benim.yüklerim ve günahlarm ar
Allah’tan halis ve sadk bir tövbe istiyoruz; bari o konuulmasn
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Ebrar'dan bretlik Tavsiye

Bize bildirildiine göre, Ömer b. Abdülaziz bir cenazeye katlm.
. Namazdan ayrldklarnda, Ömer ve arkadalar cenazeden biraz geride

kalmlar. Bir arkada öyle demi: ‘Ey müminlerin emiri! Cenazenin

velisi sensin, fakat geride kaldn ve ayrldn.’ Ömer öyle demi: ‘Evet,

kabir ardmdan ‘Ey Ömer b. Abdülaziz’ diye beni çard ve öyle dedi:

‘Sevdiklerine ne yaptm sormayacak msn?’ Ben de ‘soracam’ de-

dim. öyle dedi: ‘Kefenleri parçaladm, bedenleri dattm, kanlan em-

dim, etleri yedim.’ Sonra öyle dedi: ‘Bana eklemlere ne yaptn? diye

sormayacak msn?’ Ben de ‘soraym’ dediimde kabir öyle dedi:

‘Avuçlar bileklerden, bilekleri kollardan, kollar omuzlardan, ayaklar

bacaklardan, bacaklar dizlerden, dizleri eklemlerden ayrtrdm.’ Sonra

Ömer alam ve öyle demi: ‘Dünyada kal pek azdr. Orada izzedi

olan zelil, zengin olan fakir, genç olan yal, canl olan ölüdür. Hzla

geçeceini biliyorken dünya ikbali sizi aldatmasn. Gerçekte aldanm

olan, dünyayla aldanandr. Orada yerleenler nerededir ki? Onlar ehir-

ler kurmu, nehirler açm, aaçlar dikmiler, dünyada birkaç gün ika-

met edebilmilerdir. Salklar onlar aldatm, onlar da buna kanm,
gençlikleriyle aldanmlar ve günahlara dalmlardr. Vallahi onlar dün-

yada mal çokluuyla böbürlenmi ve aldanm, onu vermemekte srarl

davranm, mal toplamak maksadyla hasetle çalmlard. Toprak onla-

rn bedenlerine, kumlar cesetlerine ve kemiklerine ve eklemlerine neler

yapmtr? Dünyada kurulmu bir sofra etrafnda ve hizmetçiler tarafn-

dan açlm divanlar üzerinde bulunuyorlard. Hizmetçiler onlara hiz-

met ediyor, aileleri ikramda bulunuyor, dostlar onlarla oturup kalk-

yorlard. (Makam sahibi olunca). Onlardan birisiyle karlatnda, nida

eden biri isen, kendisine nida eder, bir askeriyle karlarsn. imdi

menzillerinin yaknlna bir bak. Zenginlerine bir sor; zenginliinden

geride ne kald? Fakirlerine bir sor; fakirlikten geride ne kald? Kendile-

riyle konutuklar dillerine ve kendisiyle baktklar gözlerini bir sor; ince

derilerini, güzel yüzlerini, salam bedenlerini bir sor onlara! Toprak ve

böcekler ne hale getirmitir hepsini? Renkler solmu, eder yenilmi,

yüzleri kaybolmu, güzellikler silinmi, omurga kemikleri krlm,
uzuvlar saçlm, eklemleri parçalanmtr. Onlarn perdeleri ve Örtüleri

nerededir imdi? Hizmetçileri, köleleri, zenginlikleri ve hâzineleri nere-

dedir? Allah’a yemin olsun ki onlarn geride açtklar bir döek, uzan-

dklar bir divan kalmamtr. Onlar için dikili bir aaç veya yerletikleri
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bir mekân geride kalmamtr. Onlar tek balarna kaldklar kabirlerin-

de deiller midir? Gece ile gündüz onlar için arak eit deil mi? Onlar

karanlk mekânlarda deil mi? Onlarla amel yapmak arasnda arak en-

geller vardr, sevdiklerinden ayrlmlardr. Nimet gören erkek ve kadn

kaç tane? Onlarn yüzleri solmu, bedenleri boyunlarndan kopmu, ek-

lemleri parçalanm, azlar kan ve irin dolmutur. Toprak bedenlerine

dolmu, uzuvlarm parçalamtr. Az bir süre bekledikten sonra kemik-

leri topraa dönüecektir. Onlar bahçelerini terk etmi, genilikten son-

ra darla dümülerdir. Geride braktklar eleri evlenmi, evladan yol-

larda babo kalmtr. Varisleri miraslarn ve yurdarn datm ve

tüketmitir. Allah’a yemin olsun ki, onlarn bir ksm için kabir genile-

tilmi, onun içinde sevinç ve nee içinde hazlarla nimetienmektedir. Ey

yarn kabre yerleecek insan? Dünyada seni aldatan nedir? Sen baki ola-

cak msn? Yoksa o güzel evin veya akan nehrin senin için baki olacak

mdr? Geride hangi meyve kalmtr ve onun ölümünü ilan etmitir.

Hangi elbisen, hangi güzel kokm geride kalmtr. Hangi buhurdanlk

geride kald? Hani yazn ve kn giydiin elbiselerin? Bak! Ölüm ken-

disine gelmi, onu uzaklatrmak için yapabilecei hiçbir ey yok! Bir

yandan üzerinden terler boalrken bir yandan da susam ve sekerat-

mevt içerisinde ve ölüm skntlarnda inlemektedir. Emir gökten gel-

mi, kader ve kaza galip gelmitir. lahi emir ecelin bittiini söylemi,

artk onun uzatlmasna imkân yoktur. Heyhat! Ey babay, kardei ve

kendisini ykayan görmezden gelen kii! Ey ölüyü kefenleyen, tayan,

onu kabre yerletiren, oradan geriye dönenler! Nasl da topran hain-

liine sahip olabildin? Keke bilsevdin; çürüme hangi yanaklarnda ba-

layacak? O zaman hangi gözlerin ilk olarak akacak? Ey helak olanlarn

komusu! Ölümlülerin mahalli haline geldin. Dünyadan çkarken ölüm

meleinin beni nasl bulacan keke hileydim? Rabbimden bana nasl

bir haber getirecektir? Sonra öyle bir misal vermitir:

Faniyle mutlu olur, umuda megul olursun

Geceleyin uyur gibi hazlarla aldanrsn

Gündüzün gaflet ve uykudasn

Gece de uyku, perdedir
,
sana lazm olan

Üzülmeyecein bir amelin peinde ol

Dünyada hayvanlar gibi yaama

Sonra ayrld, bundan sonra bir hafta daha yaad ve öldü. Allah

kendisinden raz olsun. Bu konudau msralar yazd:
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Kalbim heyecanland, emel çoald

Ömür geçti, ecel geldi

Ölüler ordusu bizi bekliyor

Onlarn yanma varnca yolculuk balar

Keke bilseydim, keke bilseydim!

Onlardan sonra megul olduumu

Türlü elencelerde elenip durdum

Nereye gideceimden gafil bir halde

Ayn manadau msralar söyledik:

Arzularmz arzular çekti

Hayat bir uyku oldu bize

Ey kabir üzerinde duranlar! anz
Ayaktakiler nasl uykuya geçti?

Topran altnda kefenlenmi bir halde

iyilik ve günahlar müahede ederler

Uyanmazlar ki, bildirsinler gördüklerim

Kalkacaklar bir gün ise mutlaka gelir

Bir kabirde sahibinin diliyle yazlm baz beyitler gördüm:

Ey insanlar! Benim de emelim vard

Ecelim emelime ulamaya imkân vermedi

Bir adam rabbi olan Allah’tan korkarsa

Kendisine amel ileme imkân verir

Gördüünüz yere sadece ben gelmedim

Hepiniz benim gibi buraya geleceksiniz

Bir kabirde de öyle yazldm gördüm:

Ey dünyasyla ilgilenen kii .

Uzun emellerin aldatt insan

Gaflet içerisinde kalakaldn

Ecel sana yaklaana kadar

Ölüm anszn çkagelir

Kabir amelin sand

bn Besyed’nin annesinin kabrinde öyle yazldn görmütüm.

Olu en yakn arkadalarmdand ve annesinin kabrinin etrafn çevir-

mi, kabri yükseltmi, yapmna epey para harcamt. Arkadalarmz-
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dan birisi de iin keyfiyetini bakalarna bildirmek üzere onun üzerine

u beyideri yazmt:

Naks insanlar görürüm, öldüklerinde

Kabirleri tala ina ederler

lla övünecekler, illa iftihar edecekler

Kabirlerde bile övüneceklerfakirlere kar

Fazilet ve derecelenme burada olsayd

Adalet kabirlerde derinlikte olurdu

Babalarnn ömrü için, onlar izhar etseydi

Zengini yoksuldan ayramazlard

Köleyi efendiden

Erkei diiden ayrt edemezlerdi

Yün elbise giyen bir beden ile

pekler giyinmi bir bedeni kim ayrt edebilir?

Bir kez öldüklerinde artk

Zenginin fakire kar üstünlüü kalmaz

Sela ehrinde topraktan ina edilmi bir mezar tann üzerinde

ölünün lisanyla öyle yazlmt:

Ben de bir ara bakardm senin gibi

Baktm ama ibret almadm

Efendi! Sen kendine bak

Benim gibi kabre gelmezden önce

Yüce Himmet Sahibi Bilisinden Deerli Bir Tavsiye

Tamahla kimseye zarar veremezsin

Tamahkârlk sadece sana zarar verir, hem de dinine

Rzkn Allah’tan ve hâzinesinden iste:

Senin rzkn kaf ile nun (kün, yani ol emri) arasnda

Ebu Hâzm el-A’rec bir halifeye bu manada bir eyler yazmt.

Halife kendisine ‘Ebu Hazm, durumun nasldr?’ diye sorduunda, ‘Al-

lah’tan razlk, insanlardan müstanilik halindeyim’ diye cevap vermi-

tir.

nsanlarn bir mah varken benim iki tane, onlarda yok

Mal ehlinin malm bir bekçi bekler

Benim malm sahip olduumdan raz olmak

nsanlarn sahip olduu hakkmda bir tasam yok
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Amcas Hiam b. Abdulmclik, Bahreyn’e vali olduunda 011a öyle

sormu: ‘Ey Ebu Hâzm! Ne yer, ne içersin?’ O da cevap vermi: ‘Ek-

mek ve zeytin.’ Vali ‘onlardan bezmedin mi?’ diye sorunca, öyle de-

mi: ‘Bknca özleyene kadar brakyorum.’

lahi Tavsiye

Bu tavsiye ‘Hiçbir nefis yarn ne kazanacam bilemez, hiçbir nefis ne-

rede öleceini bilemez, Allah bilen ve haber sahibidir
’601

ayetini hatrlatc-

dr.

Bu günler ancak ödünçtür

Gücün yettii kadar marufu azk edin

• Hangi ehirde öleceim bilemezsin ki?

Allah yarn neyi yaratacak, bilemezsin ki?

Derler ki uzaklama! sevgiliden iki zira uzaklk bile,

Büyük uzaklk saylr gerçekte

Haan b. Sabit'in Olundan Gelen Bir Tavsiye

Hayr, hayr ehline sormalsn

Hayatn tadn henüz tatm bir gence sorma

Tavsiye

Ukela-i mecaninden (akll deli) biri, gafil bir halifenin nezdinde u
tavsiyeyi yapmtr . Harun cr-Reid bozmu olduu bir yeminin kefare-

ti gereiyle yürüyerek hacca giderken bir gölgelikte istirahat etmek üze-

re oturmu. Binekli bir ekilde oradan geçen Behlül ile karlamlar.
Ona öyle demi: Ey müminlerin emin!

Verdiklerini dünyaya geri ver

Zaten ölüm sana geliri deil mi?

Ey dünyay talep eden

Dünyay bir kenara at

Daha ne kadar dünyay isteyeceksin

Ölüm seni kuatmaya balam bile

Samimi Bir Dost Suretinde Hakimin Tavsiyesi

Halid b. Safvan’a ‘En çok sevdiin karde hangisidir’ diye sorulun-

ca, öyle demi; ‘Hatam balayan, eksiimi gideren, mazeretimi ka-

bul edendir.’ Bir adam arkadana öyle yazm: ‘Hamet vc sayg orta-

da bulunduu sürece, ben dosduu kesilmi bir halde buldum.’ Hame-
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tin otoritesi ancak yaknlk vc karlkl ünsiyetle ortadan kalkabilirken

yaknlk akalama ve iyiliklerle gerçekleir. Be yüz doksan iki senesin-

de biliye’de bir gece Ebu’l-Huseyn b. Ebu Amr b. et-Tufeyl’de gece-

ledik. Bana sayg gösteren, yanmda edebe riayet eden biriydi. Ebu’l-

Kasm el-Hatib, Ebu Bekr b. Samm, Ebu’i-Hakem b. Serrac da bizimle

beraber geceledi. Hepsini bana duyduklar sayg rahat bir halde otur-

maktan alkoyuyor, edeple susmu bir halde bekliyorlard. Ben de onlar

rahatlatmak için bir çözüm bulmak istedim. Ev sahibi sözlerimizden bir

eyler örenmek isteyince, ben de içimden geçirdiim üzere, yanmda-

kileri rahatlatmak maksadyla bir yol buldum ve ona öyle dedim: ‘Sana

kitaplarmzn arasndan el-lrad fi Harki’l-Edebi'l-Muhtar (Allagelmi

Edebi Amada îrad) diye isimlendirdiimiz kitab tavsiye ederim. Di-

lersen kitabn bir bölümünü sana okuyabilirim.’ Ev sahibi ‘çok isterim’

deyince, ayaklarm ona doru uzattm ve kendisine ‘ayaklarm biraz

ov!’ dedim. Ev sahibi de oradakiler de ne yapmak istediimi anlamt.

Bunun üzerine rahatladlar, kaslma ve gerginlik ortadan kalkt. Dini

bahislerde süren bir sohbede rahat ve huzurlu bir ekilde gecenin ni-

mederine daldk.

Abdaldan saylan birinin hallerin baskn gelmesi hakkndaki açk-

lamas öyledir: Haan el-Basri öyle der: ‘nsana dünyadan her ne veri-

lirse, ona ‘bunu ve bunun kadar da hrs al’ denilir.’ Baka bir sözünde

öyle demitir: ‘Kyamette feryad en fazla çkacak kii, dalalet âdeti ç-

kartm, ona tâbi olmu biridir. Onun ardndan gelen kötü melekeli in-

sandr, onlardan biri de Allah’n nimederini günahlarna yardmc klan

insandr.’

Tavsiye

Dostum! mann murakabe eyle, suretinin güzelliine bilgi ziyne-

tini elde. Suretini bilgi ziynetiyle süslersen, daha önce sahip olmadn
bir güzellikle tezahür eder. Onu beenirsen, bu kez bilgiye göre amel

etmek ziynetini kendisine ekle ki güzelliine güzellik katlsn. Amel sü-

sünün güzelliini görünce, onun suretine balanr ve âk olursun. Bu

durum seni nefsinin gücü vc takati üzerinde zorlamaya sevk edebilir.

Böyle bir durumda ameli ‘rifk’ özelliiyle süsle; çünkü ne gökte nc yer-

de hiçbir ey baki kalmaz. öyle denilir: illa bir ey ötekine eklenecekse,

bilgiye eklenen hilim özelliinden daha güzeli yoktur. Biri sana kötü

söz söylediinde, nasl küfrettiine bakmalsn: Sende bulunan bir sfat
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kullanarak kötü söz söylemise, onu knama, sadece ‘doru’ de ve ken-

dini kna, knanm o özellii nefsinden gidermeye çal, kötü söz söyle-

yene de söyledii söz nedeniyle teekkür et. Hiç kukusuz sana yararl

bir tavsiyede bulunmu, maksad fayda vermek olmasa bile Allah onu

konuturmutur ve sen de (söyleyene deil) Allah’a bak! Sende bulun-

mayan bir özellikle sana küfretmise, onu bir öüt ve sakndrma iareti

saymalsn. Böylece o söz ve öüt gelecek zamanlarda o kötü özellikle

nitelenmeni engeller. Demek ki sana kötü söz söyleyen kii her halü-

karda nasihatte bulunmutur. Söylediinde doru söylemise, öyle

demelisin:' ‘Allah beni, seni ve bütün Müslümanlar balasn.’ Yalan

söylemise ona öyle söyle: ‘Allah seni balasn, beni bir hususta

uyardn, senin bu uyarn olmasayd o hatay ileyecektim.’

Size afiyet olsun, ho halde kalnz

Bizim mallarmzdan helal olanlarn izzeti için

Bir hükümdar nezdinde sözüm dinlenir ve hatrm kabul edilirdi.

Bahsettiim kii Halep’in sahibi ve yöneticisiydi, Allah kendisine mer-

hamet eylesin! Ad Gazi bnu’l-Melik en-Nasr li-diniilah Selahaddin

Yusuf b. Eyyûb idi. Bir mecliste ona insanlarn ihtiyaçlarndan yüz on

sekizini arz etmitim, o da hepsini yerine getirmiti. Bunlardan biri de

daha önce yaknnda bulunmu fakat srrn izhar etmi ve yönetimine

zarar vermi bir adam hakknda kendisiyle yaptm konumayd. Vali

de kendisini öldürmeye karar vermi, kaledeki vekili Bedreddin

Eytemur’c onun durumunun duyulmamas için halini gizlemesini em-

retmiti. Adamn durumu bana ulatnda, durumu hakknda valiyle

konutum. Bana itiraz ederek öyle dedi: ‘Bu adam öyle bir suç ilemi-

tir ki, hükümdarlar o suçun bir benzerini affedemezler.’ Bunun üzerine

kendisine öyle dedim: ‘Bir sultan iken hükümdarlar kadar himmetin

olduunu tahayyül ediyorsun. Allah biliyor ki âlemde affmn karsnda

durabilecek hiçbir günah tanmam. Hâlbuki ben senin yönettiklerinden

sadece birisiyim. Nasl olur da Allah'n snrlarn ihlal etmenin dnda
bir adamn suçu senin affn aabilir. Hâlbuki sen himmetin kaynasn.’

Bu sözlerim üzerine mahcup oldu, adam serbest brakt, affetti ve bana

‘Allah sana hayr versin’ diye dua etti. Bu meclisten sonra kendisine bir

ihtiyaç arz ettiimde süratle onu yerine getirir, ihtiyaç her ne olursa ol-

sun tereddüt göstermeden karlard.
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Dostum! Kendini zeminin azndan uzak tut ki, çoundan güvende

olasn. Nefis bu hususta sraradr; onu dattnda parçalanr, sustu-

unda içinde saklar. Ahnef b. Kays bu manada öyle demitir; ‘Bir ke-

limeye sabredemeyen kii, bilmelidir ki öfkeli nice insan ondan daha

iddetli sözler duymutur.’ Dostum! Allah’a yemin olsun ki, gerçekte

edep öretilmesi gereken hiç kimseyi öfkeliyken cezalandrmadm. Öfke

ve gazap hali benden geçince, o kiinin maslahatnn edepte olduunu
gördüümde kendisine edep örettim. Bana dönen hususlara gelirsek,

onlar gönül holuuyla ve içimde bir kin ve nefret kalmadan affettim.

Bütün gayretimi o kiiye hayr ulatrmaya harcadm, ihtiyaçlarn kar-
lamak üzere gayret ettim. Birine borç verdiimde ve içimden borcu ta-

lep etme duygusu bulunduunda, borcu kendisinden istemedim; kendi-

si getirir ve ona muhtaç olduumu görürsem, muhtaçlm bildirme-

den getirdiini alrm. Onun paraya muhtaç olduunu anlarsam, (borcu

almam) ve iini kolaylatrrm ve ertelerim. Bu husus kendimle ilgili

meselelerde böyledir. Yoksullarn durumu da yakn komunun duru-

muyla birdir; onun bir hakk vardr, onu talep eder, gücüm yettiince

hakkn kendisine ulatrmak zorunda kalrm. Dostum! Hakim, iki ha-

smdan birisini raz edince, ötekinin öfkeleneceini bilmelisin. Sen bir

hakimsin ve mecliste iki hasm bulunmaktadr: Meclis, senin kalbin; iki

hasm, melek ve eytandr. Melei raz et, eytan öfkelendir. Çünkü

eytan insana öyle der: ‘Kâfir ol, kâfir olduunda ‘Ben senden uzam
âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarm

Bilmelisin ki, din ondan daha güçlü ve konulmutur. Adalet de

daha güçlü bir silahtr. Hakim o silah kendisini öfkelendiren hasmla

savamak üzere kullanr, çünkü o arzusuyla savamaktadr; bilhassa

onun dostu ve arkada bâtl ise durum böyledir. Kimseden korkmamak

istiyorsan, kimseyi korkutma ki her ey senden ve sen de her eyden
emin olasn! Cahiliye dönemimde yolculua çkmtm. Yanmda ba-

bam vard. Endülüs’ün Karmune ile Belme ehirleri arasndaydm. Me-
rada otlayan bir kzl yaban eek sürüsü gördüm. Ben de avclktan ho-
lanrdm. Hizmetçim benden uzaktayd. Kendi kendime düünmeye
baladm ve avlayarak herhangi birine zarar vermemem gerektii sonu-

cuna ulatm. Bu düünce içerisindeyken bindiim at onlar gördü ve

onlara doru yöneldi, ben ise kendisini engelledim. Elimde bir ok var-

d, frlad ve onlarn arasna girdi. Belki de okun ucu merada dolaan

hayvanlardan birisine demiti. Vallahi! Yanlarna gelene kadar balar-
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n bile kaldrmadlar. Sonra hizmetçiler beni takip etti. Ardndan eek-

ler de onlarn önlerinden kaçtlar. Bu yola, yani Allah yoluna girene ka-

dar bunun sebebini anlamamtm. Bu yola girince, (yaratklar karsn-

daki) muamele hakkndaki düüncemden dolay bunun sebebini anla-

dm, ki o da söylediimiz sebeptir: çimden geçirdiim hayvanlara za-

rar vermemek duygusu hayvanlara sirayet etmiti. Sen de zulümden

uzak dur, hüküm verirken adil ol ki, Hak sana yardm etsin, yaratklar

sana itaat etsin, nimeder senin adna saf hale gelsin, ithamlar senden

uzaklasn, hayatn tatl ve ho olsun, skntn ve taknln sükûnet

bulsun. Böyle yapnca kalplere sahip olur, dümanlarn seninle savama-

sndan emin olursun; haset duygusunun etkisiyle seninle savaan kii

içinden sana kar muhabbet gizler, öyle biri nefret ederken gerçekte

dostundur.

Mehur Tavsiye ve Hikmetlerden Biri

Bir hakim öyle demitir: ‘Adalet Allah'n terazisidir ve bu nedenle

her türlü erilik ve sapmadan korunmutur.’ Bir hakim hükümdara tav-

siyede bulunurken öyle demi: ‘Yaant ve gidiatn güzelletirip kal-

bini de slah edersen, bütün yönettiklerin askerin haline gelir. Adalet in-

sann kendisine adil davranmasyla balar. Bu itibarla insan kazanlm

ve doru saylm bütün güzel huylan ve nitelikleri nefsine uygular.

Böyle yapnca dünyada selamete, ahirette saadete erer. Zulmün ba da

insann nefsine zulmetmesiyle balar; zira nefsini hayrdan uzaklatrr

ve kötülüü âdet haline getirir, günahlar kazandrr, knanm özellikler

giydirir. Bu sayede nefsin yükü artar, ad ve san knanr. Baka birisi

öyle demitir: ‘Kendi nefsiyle balayp onu terbiye eden insanlar yöne-

tebilir. Nefislerinizi düzeltin ki, sizin için ahiret hayatnz düzelsin. Nef-

sini kendin için düzelt ki, insanlar sana tâbi olsun. En iyi öüt kendine

verdiin öüt ile iini kendisine göre yönettiin öüttür. Kendinden

raz olan insanlar kzdrr. Kendine zulmeden bakalanna daha çok

zulmeder. Dinini ykan kii erefini ykar. Edebin en hayrls, senin için

meyvesi meydana gelen, izleri senin üzerinde ortaya çkandr. Kimin iz-

zeti Allah’tan olursa, hiçbir sultan onu zelil klamaz; kim Allah’a tevek-

kül ederse, eytan ona zarar veremez. Merciin Hak, düsturun doru

sözlülük olsun. Hak en güçlü yardmc, doru sözlülük en deerli arka-

datr. nsanlara merhamet ermeyeni Allah rahmetinden kovar. Kendi

otoritesiyle güç bulan Allah kudretinden uzaklatrr. Adalet Allah’n
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terazisidir; onu yaratklar için ortaya koymu, hak gözetilsin diye yer-

letirmitir. Terazisinde O’na kar gelmeyin, otoritesinde O’na itiraz

etmeyin. ki özellikle insanlardan müstani kalabilirsin; tamahkârln

azl ve verann çoklua. Kimin sözü uzarsa knanr, saygnl azalan

da kovulur.

Sebte ehrinde Rikak denizi civarnda salihlerden birisinin huzuru-

na girmitim. Daha önce Sultan ile aramzda bir takm konumalar ger-

çeklemiti. Konuma sadrda kin tutmaya ve kaderden (raz olmama-

ya) sevk edebilecek bir konumayd. Haber kendisine ulamt. Reni

gördüünde, öyle dedi: ‘Kardeim! Kendisini (zulmederek sevap ka-

zanmasna vesile olan anlamnda) destekleyen bir zalimin olmad
kimse zelil, kendisini irat edecek alimi olmayan dalalettedir. Deerli ve

samimi kardeim, yumuak olmalsn, yumuak!’ Ben de kendisine öyle

dedim: ‘Sermaye korunduu sürece sorun yok!’ Sermaye derken de dini

kastediyordum. O da ‘haklsn5

dedi ve söylediklerimden mutmain oldu.

Klc sana sahip olacak ve korkusu seni kendinden geçirecek biri-

siyle tartma! Nice delil vardr ki, açk ve seçik bir ekilde gelir, fakat

tasaya ve endieye yol açar. Isrardan uzak dur. Israr etmek, kalpleri öf-

kelendirir ve harplere yol açar. Sayesinde selamette olacan susmak,

daha sonra piman olacan konumaktan daha iyidir. Konuman deli-

lim ortaya koymakla ve ihtiyacm yerine getirmekle snrla! Gereksiz

konumadan uzak dur, gereksiz konuma saygnl ortadan kaldrr,

pimanla yol açar. Knanmana yol açacak beceriksizlik, aleyhine bir

ey getirecek beceriden daha hayrldr.

Hz. Peygamberim Tavsiyeleri

Hz. Peygamber tavsiyede bulunduu bir adama öyle demi: ‘eh-

vederi azaltrsan fakirlik sana kolaylar, günahlar azaltrsan ölüm sana

kolaylar. Sana ait olan önünden gönderirsen, Allah’a kavumak seni

mudu eder. Sana verilen eyle tatmin olursan, hesabn kolaylar. Sana

zorunlu olan brakp baka bir ile ilgilenme! Senin için taksim edilme-

yen sana gelmeyecektir. Senden alnm bir eye yetiecek deilsin. Tü-

kenecek bir eyin peinden koma. Öyle bir mülkün peinde ko ki

kendisinden ayrlamayacan menzil de yok olmasn.’

Hz. Peygamber öyle der: ‘Dünya sevgisi kulun kalbini üç eyle

mutmain olmasyla doldurur; kendisinden ayrlamayaca bir meguli-

yet, zenginlie varmayacak bir yoksulluk, sonuna ulalamayacak bir
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emel. Dünya vc ahirce isteyen ve istenendir. Ahireti isteyeni dünya ister

ki, rzk kemale ersin. Dünyay isteyeni de ahiret talep eder ki ölüm

onun boynunu yakalasn. Saadete ermi kii bakiyi tercih edendir.

Onun nimeti fani üzerinde sürer, tad da tükenmez. Sana ikram edilen-

den infak et.’

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Sanki ölüm bizden bakalar-

na yazlm, sanki Allah ölümü bizden bakalarna vacip kld, sanki

gördüümüz ölüler bir yolculua çkm da biraz sonra bize dönecek-

lerdir. Bir yandan kabirlerini hazrlar, bir yandan miraslarm yeriz. San-

ki biz onlarn ardndan ebedi olarak kalcyz. Bütün öütleri unutmu,

bütün belalardan emin gibiyiz. Kendi aybn görmek bakalarnn ay-

bm görmekten alkoyduu kiiye ne mutlu! Kazand maln günah

dnda harcayana ne mudu! O kii anlay ve hikmet sahipleriyle, yok-

sul ve hor insanlarla oturup kalkar. Nefsini zelil klan, ahlakm güzelle-

tiren, yaantsn ho eden insanlardan kötülüünü uzaklamana ne

mudu! Malnn fazlasn verene ne mudu!’

Kays b. Asm el-Minferi, öütlerinden birinde el-Haimi’nin hadi-

sinden aktararak demitir ki; Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Ey

Kays! Her izzede beraber zillet, hayada beraber ölüm, dünyayla bera-

ber ahiret vardr. Her ey için bir hesaba çeken vardr. Her ey üzerinde

bir murakb, her iyiliin bir sevab, her kötülüün cezas, her ecelin ki-

tab vardr. Böyle olmas da kaçnlmazdr. Ey Kays! Seninle defnedilen

arkadan canl, sen ölüsün ve onunla beraber defnedilirsin. O kerim

olursa, sana ikramda bulunur; deersiz biriyse seni teslim eder. Sonra

seninle beraber haredilir, sen de onunla haredilirsin. isteyeceksen on-

dan iste. Onu salih yapmalsn. Salih olursa onunla ünsiyet eder, korka-

caksan ondan korkarsn. Sözünü ettiim senin fiilindir.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Ölmeden evvel Allah’a dönün,

meguliyetiniz olmadan salih amellere koun. Rabbinizle aranzdaki

ba güçlendirin ki, saadete eresiniz! Sadakay çoaltn ki, rzk bulas-

nz. Marufu emredin ki, bereket elde edesiniz. Kötülükten alkoyun ki,

yardma mazhar olasnz. Ey insanlar! En akilimiz ölümü en çok düü-

neninizde. En kararl olannz, ölüme en çok hazrlk yapandr. Akim

alametlerinden birisi, aldan yurdundan yüz çevirerek ebedilik yurduna

yönelmekte. Öyle be insan kabir yurdu için azklanr, dirili günü için

hazrlk yapar.’
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Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Ey insanlar! Sizin görevleriniz

vardr. O görevlerin peinden gidin. Sizin bir nihayetiniz vardr, o mak-

sada doru gidin. Mümin iki korku arasndadr; geçmi ecel ile geride

kalan ecel, insan Allah'n onun hakknda ne yapacam bilemez. Gele-

cekle ilgili de Allah'n hangi hükmü vereceini bilemez. Kul nefsinden

ve dünyasndan ahireti için almaldr. Yallk gelmeden önce gençliin-

den, ölüm gelmeden önce hayatndan istifade etmelidir. Muhammed’in

cann elinde tutan Allah’a yemin olsun ki; ölümden sonra insan yoran

bir ey, dünyadan sonra ise cennet veya ateten baka bir yurt yoktur.’

Hz. Peygamber’den iman özellikleri hakknda gelen bir rivayet

vardr. Hadisi bize Ebu Abdullah Muhammed b. Kasm b.

Abdurrahman b. Abdulkerim et-Temimi Fas ehrindeki Aynü’l-HayPdc

Ezher camiinde be yüz doksan iki senesinde kendi lafzyla aktarmtr.

Ben de hadisi dinliyor, onun Hz. Peygamber’e varan rivayet zincirini

inceliyordum. Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Kulun iman kendisinde

be özellik bulunmadan kemale ermez: Allah’a tevekkül, ilerini Allah’a

havale etmek, Allah'n emrine teslim olmak, O’nun kazasna rza gös-

termek, verdii belaya sabr göstermek. Kim Allah için sever, Allah için

buz eder, Allah için verir, Allah için vermezse, hiç kukusuz, onun

iman kemale ermitir.’ Hz. Peygamber’den gelen bir rivayette öyle

demitir: ‘iman yetmi küsur ubedir; en aas yoldan eziyet veren

eyleri kaldrmak iken en üstünü ‘Allah’tan baka ilah yoktur5
demektir.’

Hz. Peygamber öyle der: ‘Konuan bir alm veya dinleyen ve id-

rak eden birisi olmakszn, hayatta bir hayr yoktur. Ey insanlar! Siz

‘hüdne’ (özelliindeki) bir zamandasnz, süratle tükeneceksiniz. Geceyi

ve gündüzü görüyorsunuz, her an nasl deimektedirler! Onlar uzak-

takini size getirir, vadedilenleri ulatrrlar.’ Mikdad kendisine öyle

demitir: ‘Ey Allah'n peygamberi ‘hüdne’ ne demektir.’ öyle cevap

vermitir: ‘Kesilme ve imtihan yurdu demektir. Sizin için karanlk ge-

cenin parçalar gibi birbirine girdiinde, Kur’an- Kerim’e balanmanz
gerekir. Kur'an efaat eden, ahit ve tasdik edilendir. Kim Kur’an’

önüne alrsa, onu cennete götürür; kim arkasna atarsa, onu da cehen-

neme çeker. Kur’an- Kerim en doru yola ulatran en açk delildir.

Kim onunla konuursa doru söyler, ona göre amel eden sevap kazanr,

ona göre hüküm veren adil olur. Kul nefesini verip kabre girince, daha

önce ilemi olduu amelin ve geride brakt maln karln görür.
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Acaba (miras brakt) maln bâtldan m kazanmt veya hak sahibi-

nin hakkm vermemi miydi?’

Hz. Peygamber öyle der: ‘nsanlar onun elinden ve dilinden sela-

mete ermedikçe kulun ad Müslümanlar arasnda yazlamaz; komusu
kendisinden emin olmadkça, müminler derecesine ulaamaz; beisli ile-

re düme korkusuyla beis bulunmayan ilerden saknmadkça da takva

sahiplerinden saylamaz. Ey insanlar! Kim gecelemekten korkarsa hzla-

nr; hzl yürüyen ise vasl olur. Ecel sayfalarnz dürülmü olsayd,

amellerinizin akbederini örenirdiniz. Müminin niyeti onun amelinden

daha hayrlyken münafn niyeti amelinden daha kötüdür.’

Allah'a Yönelenlere Müjdeli Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Kim Allah’a yönelirse her skntda

Allah kendisine yeter. Kim dünyaya yönelirse, Allah onu dünyaya ema-

net eder. Kim Allah karsnda günah ileyerek bir ii yaparsa, umdu-

undan daha uzak, korktuuna daha yakn olur. Kim Allah’a kar gü-

nah ileyerek insanlarn övgüsünü kazanmak isterse, kendisini övecekle-

rine knarlar. Kim Allah’ kzdrarak insanlar raz ederse, Allah onu in-

sanlara brakr. Kim insanlar kzdrmak bahasna Allah’ raz ederse,

onlarn kötülüklerine kar Allah kendisine yeter. Kim Allah üe kendi

arasndaki ii iyi yaparsa, Allah onunla insanlar arasndaki ilerde kendi-

sine yeter. Kim srrn düzeltirse, Allah onun görünen ksmn düzeltir.

Kim ahireti için çalrsa Allah dünya iinde ona yeter.’

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Allah konuup da (bakalarna)

fayda veren bir kula merhamet etmitir. Veya susar ve selamette olur.

Dil insana en çok sahip olan eydir. Dikkat edin! Kulun bütün sözleri

onun aleyhinedir. Bunun istisnas Allah’ zikretmek, iyilii emretmek,

yasaklardan engellemek, müminlerin arasn düzeltmektir.’ Muaz b.

Cebel kendisine öyle demi: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Biz konutuu-

muz sözler nedeniyle hesabam çekiliriz?’ Hz. Peygamber öyle demi-

tir: ‘nsanlar cehenneme ancak dillerinin ürünleri nedeniyle düerler.

Kim selamet isterse, diliyle söyleyecei sözlere dikkat etsin, içinde sak-

ladn muhasebe etsin, amelini güzelletirsin, emelini azaltsn.’

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Dünyaya sövmeyin. Müminin

ne güzel bineidir dünya! Mümin dünyada hayra ular, onunla kötü-

lükten kurtulur. Kul ‘Allah dünyaya lanet etsin’ dediinde dünya öyle

der: ‘Allah Rabbine beni asi klana lanet etsin!’ Biz de bunu söylemi-
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tik. Katade öyle demitir: ‘Kimse dünyaya kar insafl olmamtr.

Dünyada günahkâr olann kötülüüyle dünya knanmken iyilik yapa-

nn iyiliiyle dünya övülmemitir. Bunun tersine birisi dünya hakknda

öyle demitir:

Aklly imtihan eden dünya

Dost kisvesindeki bir düman suretinde görünür

Burada maksad ahiret hayat olmayan dünya hayat kastedilir ki

hiç kukusuz Allah onu knamtr.

Hz. Peygamber öyle demitir: Tadar kaçran çok zikredin. Çün-

kü siz darlk içinde ölümü zikrederseniz, darlk sizin için geniler, on-

dan raz olursunuz, böylccc ecir alrsnz. Ölümü zenginlikte zikrettii-

nizde, sizi ondan soutur. Siz ölüm sayesinde sabit durur ve ciddiyet

kazanrsnz. Kukusuz temenniler emelleri keser, geceler de ecelleri

yaklatrr. Kii iki gün arasndadr; birisi amelini saym olduu geçmi

gün, dieri kendisine gelip gelmeyeceini bilmedii kalan gündür.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rzk taksim edilmitir, hiç kimse

Allah’n onun için yazm olduu rzk kaybetmeyecektir. Onu güzel bir

ekilde talep edin. Ömür snrldr, kimse kendisi adna takdir edileni

aamaz. Ecel tükenmeden acele ediniz. Ameller sayldr; küçük veya

büyük hiçbiri ihmal edilmeyecektir. Siz salih amelleri çoaltn. Ey in-

sanlar! Kanaatte genilik, iktisatta tamlk, zühtte rahatlk vardr. Her
amelin karl vardr, her gelecek olan da yalandr.’

bret Yüzüyle Bakan Akll Bir nsann Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Aldanm bir halde cezalandrlan

ve mutmain olduktan sonra skntya düenleri gördün mü? Onlar ku-
kulara kaplm, ehvetlere yönelmi kimselerdir. En sonunda Rableri-

nin elçileri kendilerine gelir. Artk arzu ettikleri eylere ulaamam, ka-

çrdklarna dönememilerdir. Yaptklar ilerle gelmiler, geride brak-

tklarna ise piman olmulardr. Hâlbuki pimanlk fayda vermemi,

kalem kurumutur. Allah önceden hayr ileyene merhamet etsin! O
doru bir ekilde Allah’a yönelmi biridir.’

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ey insanlar hikmeti ehlinden ba-

kasna vermeyin, hikmete zulmedersiniz; ehlinden de esirgemeyin, eh-

line zulmetmi olursunuz. Zalim olarak cezalandrmayn, faziletiniz or-

tadan kalkar. nsanlara gösteri yapmayn, amelleriniz boa çkar. MeV
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cut olan engellemeyin, hayrlarnz azalr. Ey insanlar! Eya üç eyden

ibarettir: lki, ortaya çkm doru, ona uyunuz; kincisi, yanll orta-

ya çkm itir, ondan saknn; üçüncüsü kark ilerdir ki, onlar da Al-

lah’a havale ediniz. Ey insanlar! Size sevaplar büyük olan iki basit amel

söyleyeyim mi? Kimse onlar gibi iki eyle Allah’a kavumamtr; sus-

mak ve güzel ahlak.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘nsanlara kyamet günü (ceza) üç

eyden birisiyle verilir: Ya ilemi olduklar dindeki kukudan veya ter-

cih ettikleri hazzn ehveti nedeniyle veya yerine getirdikleri hamiyet

kaynakl gazap nedeniyle onlara ceza verdir. Sizin için bir üphe ortaya

çktnda, onu kesin inanç ile ortadan kaldrn. Bir ehvet size sunul-

duunda, züht ile onu ezin. Bir gazap ortaya çktnda, balamakla

onu sindirin. Kyamet günü bir münadi öyle barr: ‘Kimin Allah

üzerinde bir ecri varsa ayaa kalksn!’ nsanlar affedenler ayaa kalkar-

lar. Allah’n u ayetini görmez misin:
cKim affeder ve aray düzeltirse,

onun ecri Allah’a kalmtr.

’

603’

Gafile Öüt Veren Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle Buyurur: ‘Allah öyle der: Ey Âdemolu!

Her gün rzkn sana verilir, sen ise üzülürsün. Her gün ömrün eksilir,

sen ise sevinirsin. Sahip olduunla yetinmelisin. Sen ise taknla götü-

recek eyi istiyorsun. Ne azla yetiniyor, ne çokla doyuyorsun.’

Allah'n Kullarnda Övdüü Sfatla Bezenmeye

Tevik çeren Tavsiye

Hz. Peygamber’e öyle denilmitir: ‘Ey Allah’n peygamberi
‘
Hak-

larnda korku olmayan ve üzülmeyecek olan
’604

ayetinde ifade edilen Al-

lah’n velileri kimlerdir?’ öyle demitir: ‘insanlar dünyann zahirine

bakarken, onlar bâtnna bakanlardr. Onlar insanlar dünyann hemen

ortaya çkan ileriyle ilgilenirken sonrasyla ilgilenenlerdir. Onlar kendi-

lerini öldürmekten korktuklar eyi öldürenlerdir. Onlar bildiklerini ge-

ride brakmlardr. Onlar engellemek isteyen her eyi bir kenara atm-
lardr. Dünyada yüksek olan hiçbir ey onlar aldatmamtr. Dünya on-

larn nezdinde bir deere sahip deildir. Evlerini harap etmiler, imar

etmemilerdir. Gönüllerinde dünya ölmü, onu diriltmemi, aksine onu

ykmlardr. Dünya üe ahiretlerini ina etmiler, ahireti satn almlar-

dr. Onlar dünyay satarak kendileri için baki olan satn almlardr.

Onlar dünya ehline saral gibi bakarlar. Tehlikeler kendilerine yerle-
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mitir. Umut ettiklerinden baka bir eman ve sakndklarndan baka

bir korku bulmazlar.’

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Siz geçmi bir halef ve geride kalan

öncülersiniz. Sizden öncekiler imkân bakmndan sizden daha zengin ve

dala güçlüydü. Siz onlardan daha zayfsnz. En çok güvendikleri eyler

kendilerinden yüz çevirmi, bel baladklar eyler onlara fayda verme-

mitir. Onlara airederinin kuvveti fayda vermedii gibi onlardan fidye

de kabul edilmemitir. Nefislerinizi anszn hesaba çekilmeden önce

azklandirin. Siz hazrlktan gafilsiniz. Artk pimanlk fayda vermez ve

kalem kurumutur.’

öüt Veren Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Dünyada bir yolcu gibi veya misa-

fir gibi bulun ve kendini ölülerden say. Sabahladnda sanki akam

olmayacak, akamladnda sabaha çkmayacak gibi kabul et. Salnda
hastaln için tedbir al, gençliinde yalln, bo vaktinde meguliye-

tin, yaarken ölümün için tedbir al. Yarn adnn ne olacan bilemez-

sin.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Dünya sizi ahiretinizden alkoyma-

sn. Arzularnz Rabbinize itaate tercih etmeyin. Yeminlerinizi günah-

larnza kalkan yapmayn. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çe-

kin. Azaba uramadan önce hazrlk yapn. Yolda skntya dümeden
önce yolculuk için azklann. Oras adalet yeri, Allah’n sorgu ve suali-

nin ortaya çkaca yerdir. Hiç kukusuz korkutma görevini yerine geti-

ren nedeniyle mazeret ortaya çkmtr.’

Yönelmek ve Yüz Çevirmek Gereken Hususlarda

Hz. Peygamberim Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Yükümlü tutulduunuz ahireti s-

lah etmek için uran. Fakat sizin için taahhüt edilmi dünya ilerinden

yüz çevirin. Allah’n nimederiyle beslenmi organlarnz günaha yöne-

lerek O’nun azabna maruz kalmak için kullanmayn. Meguliyetinizi

Allah’n mafiretini aramak maksadyla harcayn. Himmederinizi ken-

disine itaat ederek Allah’a yaklamaya yöneltin. Kim dünyadaki nasibini

öne alrsa, ahiretteki nasibini yitirir. Dünyadan ise ancak Allah’n dile-

diini elde eder. Kim ahiretteki nasibini öncelerse, dünyadaki nasibi de

kendisine ularken ahiretten de dilediine ulaabilir.’
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Terk Edilmesi Gereken Fuzuli ler Hakknda
Hz. Peygamber'in Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Fazla yemekten uzak durun. Fazla

yemek kalbe katlk verir, organlar Allah’a itaatte yavalatr, himmeti

öüdü dinlemek karsnda sar brakr. Gereksiz baklardan uzak du-

run. Gereksiz bak arzuyu artrr, gafleti çoaltr. Tamahkâr olmaktan

uzak durun. Tamahkârlk kalbe hrs kazandrr, kalplere dünya sevgisini

yerletirir. Tamahkârlk bütün kötülüklerin anahtar, bütün iyilikleri

yok eden bir sebeptir.’
1

Umut Edilmesi ve Saknlmas Gereken Hususlarda Tavsiye

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘(insanlarn ileri) sadece umut edi-

len bir hayr veya saknlan bir kötülük veya bilinen bâtldr; bâtldan

saknn. Veya kesin bir hakikattir; onu ise talep edin. Veya kendisi için

çallmas gereken ahirettir. Dünya bir letir, ondan uzaklan. Dünya-

dan talebi kesilmeyen ahiret için nasl çalabilir ki? ehveti sona erme-

yen biri nasl ahirete yönelir ki? En çok alacak kii beka diyarn tas-

dik ederken fena yurdu için çalan; Allah’n rzasnn O’na itaatte oldu-

unu bilirken günahlarda gezinen insann halidir.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Nefislerinizi itaatle süsleyin, onlara

korku elbisesini giydirin. Ahiretiniz için çaln, oray varacanz yer

kabul edin. Biliniz ki siz, ksa zamanda gidecek ve Allah’a varacaksnz.

Orada sadece salih amel veya ilemi olduunuz güzel iler fayda vere-

bilir. Siz ilemi olduunuz amelleri önceden gönderir, yaptklarnza

karlk sevap alrsnz. Deersiz dünyann süsleri yüce cennetin merte-

belerine kar sizi aldatmasn! Kukular ortadan kalkm, herkes varaca-

yerle karlam, herkes gidecei yeri ve bulunaca yeri örenmi-

tir.’ .
.

Tuzaktan ve Aldanmadan Sakndrma Hakknda Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle buyurmtur: ‘Dünyann kandrd kimseler-

den olmayn. Kuruntular onlar aldatr, tuzak onlar düürür. Öyle bir

insan süratle yok olacak ve hemen deiecek dünyaya yönelir. Bu dün-

yanzn geçmi ksmna göre geride kalan ksm pek ksa ve azdr. Hal

böyleyken neyin üzerinde yükseliyor ve neyi bekliyorsunuz? Vallahi!

Bulunduunuz dünya hayat adeta yok mesabesindedir. Gideceiniz

ahiret ise ezeli gibidir. Yola çkmak üzere hazrlklarnz yapnz, yolcu-
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lk yakn olduu için aznz tedarik ediniz. Biliniz ki herkes yapm
olduunu yetersiz görür, yapmad hakknda piman olur.’

Uzun Emel ve Eceli Unutmaya Knayan Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ey insanlar! Emelin basit olmas

ecelin öne geçmi olmasndan kaynaklanr. Mead ise amelin (lazm ola-

ca) bir alandr. Oras daha önceden hazrln yapann sevinecei, ka-

çrd amel karsnda ise üzülecei ve piman olaca bir yerdir. Ey in-

sanlar! Tamahkârlk, fakirlik; umutsuzluk, zenginlik; kanaat, rahatlk;

uzlet, ibadet; amel, hazine; dünya, madendir. Geçen ksm itibaryla u
dünyanzdan beni gömlein uçlar kadar sevindiren bir ey olmad

(hiçbir deeri yoktur). Kalan ksm da -su suya benzer ya!- geçmi ks-

mnn bir benzeri saylr. Hepsi tükenme içerisinde ve yalan zaman içe-

risinde yok olup gidecektir. Siz de öfkeyle cezalandrlmadan ve pi-

manlk fayda vermeden önce, nefes aldnz esnada ahiret için çaln.’

Hz. Peygamberdin Tavsiyesi ve Bildirmesi

Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Ümmetim dünyada üç snftr: Bi-

rinci snf mal toplamay, biriktirmeyi sevmeyen, onu elde etmek ve bi-

riktirmek için çalmayanlardr. Onlar dünyadan açlklarn giderecek

yiyecek, avret mahallini örtecek elbiseyle yetinirler. Zenginlikleri ahirete

ulatracak olandr. 'Onlar korkmayacak ve üzülmeyecek kimselerdir .

5605

kinci grup mal en güzel ve helal yoldan toplamay seven, en güzel

yerde harcayanlardr. Onlar kazandklar malla akrabalar gözetir, kar-

delerine yardm eder, fakirleri doyurur. Ta üzerine yatmak (veya ta-

lanmak), onlara bir dirhemi helal olmayan yönden kazanmaktan veya

onu belirlenmi yerin dna harcamaktan veya verilmesi gereken hakk-

n vermemekten veya ölüm vaktine kadar onu saklamaktan daha kolay

ve ehven gelir. Onlar, kendileriyle tartlrsa öfkelenen, affederlerse se-

lamete eren kimselerdir. Üçüncü grup, mal helal ve haram yollardan

toplamay seven, üzerlerine farz veya vacip olan haklar ödemeyenlerdir.

Mal nfak ederlerse israf edecek ekilde infak eder; ellerinde tutarlarsa,

cimrilik yaparak ve biriktirmek üzere tutarlar. Onlar, günahlar karl-

nda cehennem onlar kendisine çekene kadar, kalplerinin gemini dün-

yann ele geçirdii kimselerdir.’
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nanç Zaaf vb. Hususlarda Sakndrma Hakknda Tavsiye

\

Hz. Peygamber öyle der: ‘inanç zayflnn bir yönü insanlar Al-

lah’ öfkelendirecek ilerle raz etmen, Allah’m verecei rzk hakknda

onlar övmen, Allah’m vermedii hususlarda onlar knamandr. Al-

lah’m rzkm hrs getirmedii kadar birinin istememesi de onu geride

brakmaz. Alial rahatl ve ferahl raz olmak ve kesin inanca, üzüntü

ve gam öfke ve kukuya yerletirmitir. Allah’a yaklama maksadyla bir

ii braktnda, onun sevab sana bolca verilir. Sen himmetini ve gayre-

tini ahirete ayr. Raz olunan kiinin sevab orada kesilmedii gibi, öf-

kelenilen kimsenin cezalandrlmas da bitmez.’

Beenilen-Deerli Ahlaka Tevik Eden Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurmutur. ‘Sizi cehennemden uzaklat-

racak olan ey size söylediklerimdir. Sizi cennete yaklatracak olan da

benim g'Österdiklerimdir. Ruhu’l-Kuds benim ruhuma üfleyerek öyle

demitir; ‘Hiçbir kul rzk tamamlanmadan ölmeyecek.’ Siz de onu gü-

zelce talep edin, rzk aramadaki tembelliiniz sizi günah yoluyla O’nun

ihsann talebe sevk etmesin. Allah’m katnda olana ancak O’na itaat

ederek ulalr. Herkesin bir rzk vardr ki mutlaka kendisine gelir. Kim

kendi rzkndan raz olursa, onun adna mübarek olur ve rzk geniler.

Kim rzkndan raz olmazsa, onun için bereketlenmez ve rzk genile-

mez. Rzk, sahibini arad gibi ecel de onu arar.’

Ayrntl Bir Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Dünya imtihan yeri, inayet ve s-

knt yeridir. Mutlularn (saidler) nefisleri ondan uzaklam, bedbahtla-

rn ellerinden zorla alnmtr. nsanlarn en mutlusu dünyadan en çok

yüz çeviren, en bedbaht ise onu en çok talep edendir. Dünya kendisine

samimi olana kar hilekâr, itaat edene kar zorba, boyun eene kar
tavizsiz ve katdr. Kurtulua eren kii ondan yüz çeviren iken helak

olan ona batandr. Dünya hakknda rabbinden çekinen ve nefsine kar
samimi olan kula ne mutlu! O dünya kendisini ahirete göndermeden

önce sevabm öne alr, ehvetini erteler. O karanlk ve tozlu bir karnda

vahet ve korku içinde kalr. Oras kapkaranlk bir yerdir. Artk ne iyili-

ini artrabilir ne de günahlar eksiltebilir. Sonra kabirden çkartlr, ya

cennete götürülür ve orada nimeti sürekli olur veya azabna ara veril-

meden kalaca cehenneme götürülür.’
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Yolculua Hazrlanma Hakknda Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kollarnz svayn, i çetindir! Ha-

zrlk yapn, yolculuk yakn. Azklann, yol uzun. Yükleriniz hafif olsun,

arkanzda vadiler gibi yokular var. O yolu yükü hafif kiiler aabilir. Ey

insanlar! Kyamet saatinin önünde çetin iler, iddetli korkular ve çetin

bir zaman dilimi vardr. Orada karanlk hakimdir, fasldk orada yaylr.

yilii emredenler engellenir, kötülükten alkoyanlar yüceltilir. O gün

için imana skca sarln ve az dilerinizle ona balann. Kendinizi salih

amele zorlayn, sknt vaktinde sabrl davrann. Böyle davranrsanz,

daimî nimete ularsnz.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah’n katnda olan sev ki, O da

seni sevsin. nsanlarn elindekini küçük gör ki, insanlar seni sevsin. Za-

hit kii insanlarn kalbini kazanr. Onun bedeni dünyadayken kalbi

ahirettedir. Kyamet günü dalar gibi iyilikleri olduu halde bir kavim

getirilir ve hepsinin atee atlmalar emredilir.’ Sahabe öyle sormu:

‘Ey Allah’n peygamberi! Onlar namaz klyorlar myd?’ Hz. Peygam-

ber ‘Namaz klyorlar, oruç tutuyorlar, geceleyin pek az uyuyorlard, fa-

kat dünyadan bir ey ortaya çktnda peinden gidiyorlard’ demitir.

Kötü Niteliklerden Saknmay Tevik Eden Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Ey insanlar! Bu dünya (her eyin

yerli yerine yerletii) bir istiva yeri deil, karm yeridir. Buras sknt
yeridir, rahatlk yeri deildir. Onu tanyan, dünyadaki rahatlk sebebiyle

rahata ermez, üzüntüsü için de üzülmez. Allah dünyay bir bela yeri,

ahireti de karlk yeri olarak yaratt. Dünyann belas ahiretin ödülünün

sebebidir. Ahiretin ödülü de dünyann belasnn bedelidir. Allah versin

diye alr, ödüllendirmek için imtihan eder. Dünya süratle bakalar,

hemen deiir. Sonucunun acsn düünerek, onun tadndan kaçnn,

daha sonraki skntlar nedeniyle onun pein lezzederinden uzak durun.

Allah’n harap olacana hükmettii bir yeri imar etmek maksadyla

gayret sarf etmeyin. Allah sizden kendisinden uzak durmanz istemi-

ken onun peinden gitmeyin. Aksi halde Allah’n azabna müstahak, ce-

zasna yönelenler olursunuz.’

Allah'n Raz Olduu Ahlak Hakknda Peygamber Tavsiyesi

‘Ey insanlar! Allah’tan hakkyla korkun, O’nu raz edecek ilere

gayret edin. Dünyadan büsbütün yüz çevirin. Ahiretin baki, dünyann
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fani olduuna iman edin. Ölüm sonras için çaln; sanki dünya yok ve

ahiret de ezeli gibidir. Ey insanlar! Dünyada olan yolcudur, onun elin-

deki de ödünçtür. Yolcu gidici, ödünç olan da iade edilecektir. Dünya

mevcut bir maldr; iyi de kötü de ondan yer. Ahiret ise kadir hükümda-

rn hüküm verdii doru haberdir. Allah kendisini düünen ve kabir

için çalana merhamet etsin. Öyle bir insan eceli tükenip de ameli ke-

silmeden önce ipini eline alm ve kendi yolunda gitmitir.’

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Dünya yönelmeye yüz tut-

mu, ahiret gelmek üzere hazrlanmtr. Dikkat edin! Siz imdi içinde

hesabn bulunmad amel günündesiniz. Yarn ise amelin bulunmad
hesap gününde olacaksnz. Allah dünyay onu sevene ve sevmeyene ve-

rirken ahireti sadece onu sevene verir. Dünyann çocuklar ve ahiretin

çocuklar vardr. Siz ahiret çocuu olun, dünyann çocuu olmayn.

Hakknzda en çok korktuum kötülük, hevaya uymak ve uzun emeldir.

Hevaya uymak kalplerinizi Haktan çevirir, uzn emel himmetlerinizi

dünyaya yönlendirir. Bu ikisinin dnda dünya veya ahirette kimse ad-

na bir hayr yoktur.’

Ölümü Hatrlatan ve Yolculuu Bildiren Peygamber Tavsiyesi

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Her evde ölüm melei evin

kapsnda günde be kere durur. nsan yemeinin tükendiini görüp

eceli geldiinde, ölüm üzüntüsü üzerine çöker, ölümün skntlar ken-

disini kuatr ve kaplar. Ailesinden birisi saçlarn açar, yüzüne vurur,

üzüntüsü nedeniyle alar, feryat ve figan ederken ölüm melei öyle

der: 'Bu korku nedeniyle size yazk olsun. Nedir bu endie böyle? Siz-

den herhangi birinize rzk getirirken veya ecelini getirirken mudaka

emirle i yapnm. Birinin cann kabz ederken, mudaka izinle ve emirle

bunu yaptm. Ben size döneceim, sonra tekrar döneceim, tekrar dö-

neceim ta ki geride kimseyi brakmayacam,’ Hz. Peygamber öyle

demitir: ‘Muhammed’i canm elinde tutana yemin ederim ki; onlar

ölünün yerini görseler vc sözünü duysalard, ölümden geçer vc canlar

hakknda alarlard.’ Ölü tabuta konulduunda ruhu tabuttan dar
doru yükselir ve öyle alar: ‘Ah ailem, evladm! Dünya benimle oy-

nad gibi sizinle oynamasn. Ben helal veya haram bakmadan mallar

kazandm, onu bakasna miras olarak braktm; keyfi onun, sknts

benimdir. Zinhar, benim bu halime dümekten saknn.’
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Bir Zahidin Baz Faydalar çeren Tavsiyesi

ibli’nin bir tavsiyesinde öyle dedii aktarlr: ‘Bütün kirleriyle be-

raber dünyaya bakmak istersen, çöplüe bakmalsn. Çünkü çöplük

dünyadr. Nefsine bakmak istersen, bir avuç toprak al. Çünkü sen on-

dan yaratldn ve ona döneceksin. Üzerinde bulunduun durumu gör-

mek istersen tuvalete gittiinde senden çkanlara bak. Kimin hali böyle

olursa, kendisi gibi birisine kar büyüklenmesi veya böbürlenmesi caiz

olmaz.’ Baka birisi öyle demitir: ‘Kimin himmeti karnnn içine giren

ey ise onun deeri de kendinden çkan kadardr.’

brahim b. Ethem bir kardeine öyle mektup yazm: ‘Rahman ve

Rahim Allah'n adyla! Sana Allah’a kar takva sahibi olman tavsiye

ederim. O’nu karsnda günah ilemek doru deildir. O’ndan baka-

sndan bir ey umulmaz. Zenginlie Allah’n ihsanyla ulalr. Müstani

olan izzetlidir, doyar, kanar, gözlerinin gördüü dünya süsünden kalbi

uzaklar, onlar geride brakr. Kukulu olanlardan uzak dur. Saf ve

temiz olana raz ol. Dünyadan sana lazm olan, belini dorultacak bir

yiyecek ve avret mahallini örtecek elbisedir. Bulduun da sert ve kaba

giysi olsun. Vesselam!’ Hz. Peygamber öyle der: ‘Ademoluna yetecek

olan belini ayakta tutacak birkaç lokmadr.’ Ömer b. Abdülaziz’e halife-

likten önce bir hediye geldii aktarlr. Hediye üç bin dirhemlik bir

eymi. Ömer hediyeyi beenmitir. Halifeliinde ise satn almas için

bir elbise gelmi. Onu da üç dirheme alm ve öyle demitir: ‘Daha

sert bir elbise isterim, bu pek yumuaktr.’ Ey kardeim! Böyle bir dav-

ran nerede, Allah’ raz etmek nerede? Allah’n kullarn böyle bir ida-

reci idare etmelidir. bnu’s-Semmak bir kardei dünyay kendisine tavsif

etmesini isteyince öyle yazmtr: ‘Allah dünyann etrafm arzularla ku-

atm, afederle doldurmu, helalini haram ve kukulularla kartrm-
tr. Dünyann helali güzel, haram cezadr.’

Komuluk Hakk Üzerinde Bir Tavsiye

Ebu Hafs Ömer b. Abdülmecid kendi rivayetinden olmak üzere,

bize öyle yazmtr: ‘Allah Musa b. mran’a nida ederek öyle demi:

Sana yöneleni knama, seninle komuluk yapanla komuluk yap.’ öyle

demitir: ‘Hz. Musa bir seyahatteyken yrtc bir kuun bir güvercini

kovaladn görmü. Güvercin de kendisini görünce, omzuna inerek

oraya konmak istemi. Dier ku da öteki omzuna konmu. Yrtc ku
güvercine saldrmak isteyince, (kendisine engel olmak isteyen Hz. Mu-
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sa’ya) fasih bir dille öyle barm: ‘Ey mran olu! Ben sana yönel-

dim, sen de beni kovmadn. Benimle rzkm arasna girme.’ Güvercin

ise öyle demi: ‘Ey mran olu! Ben sana komu olmak istedim, sen de

kabul ettin.’ Hz. Musa öyle demi: ‘Ne kadar da hzl imtihana tabi tu-

tuldum.’ Ardndan elini baldrna uzatm, oradan bir parça kopararak

yrtc kua yem olarak vermeye niyetlenmi. Bu sayede (iki omzuna

konmu olan) kular hakkndaki komuluk hakkna riayet ve kendilerine

vermi olduu güveni muhafaza etmek istemiti. Bunun üzerine ku
öyle demi: ‘Ey mran olu! Ben Rabbinin sana göndermi olduu el-

çisiyim. Rabbin vermi olduun sözü tutup tutmayacam görmek is-

temitir,’

Ey dinleyici! Dinlemekfaydal deil

Dinlediiniyapmadn sürece

Dünyadayken hayrdan aciz isen

Kyamet günü bir eyyapm olmazsn

bnü’s-Semmak öyle derdi: ‘Allah’n sana vermeyi taahhüt ettii

rzkla ilgilenip de farz kld ameli ihmal etme. Bugün yarn mesul

olacan ilerle ilgilen, gereksiz ilerden uzak dur. Çünkü onlarn hesab

uzun sürer.’

Bildim ki en hayrl bilgi en faydals

Benim rzkm bana naslsa gelecek

Ben ona giderim, onu ararm bazen

Yerimde dursam bile rzk bana yine gelir

Kyametin Yaklatnn Alameti Hakknda Bir Tavsiye

Ali b. Ebu Talib öyle demitir: ‘Hz. Peygamber’e kyametin ala-

metieri sorulduunda öyle demitir: nsanlarn hakk zayi ettiklerini,

namaz öldürdüklerini, iftiray çoalttklarn, yalan helal saydklarm,

rüvet aldklarm, salam binalar yaptklarn, zenginlere hürmet ettikle-

rini, sefihleri çaltrdklarn, kan aktmay helal saydklarn gördüün-

de kyamet yaklam demektir. Cahil onlarn nezdinde zarif alim, zayf

ve biçaredir. Zulüm övünç vesilesi, mescitler de yol haline gelmitir.

artlar çoalr, Mushaflar süslenir, minareler yükselir, kalpler dinden

uzaklar, arap içilir, boanmalar çoalr, anszn ölümler ve günahlar

yaylr, iftira çoalr, Allah’n dndaki eylere yemin artar, güvensize

emanet verilir, emin olan ihanet eder, kurtlarn kalplerine koyun postu

giydirilir. te bu durumda kyamet kopar,’ Hadis, hasen-hadistir.
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ölüme Hazrlanma Hakknda Rüyada Görülen Bir Tavsiye

Müminlerin emiri el-Mansur bir gece uyuyorken korkuyla uyan-

m, sonra tekrar uykuya dönmü, bir daha korkmu bir halde uyanm,

sonra tekrar uykusuna dönmü. Üçüncü kere ayn ekilde uyannca,

öyle demi: ‘Ey Rebi!’ Rcbi öyle demitir: ‘Buyur, ey müminlerin

emiri’ diye karlk verdim. Emir öyle demi: ‘Uykumda garip bir ey-

ler gördüm. Rebi ‘Allah beni sana feda etsin ne gördün?’ öyle demi:

‘Biri bana doru geldi ve anlamadm bir ekilde nida etti. Korkuyla

uyandm. Ardndan uyudum, a ey tekrar bana bir eyler söyledi, yine

anlamadm. Tekrar uyandm. O ey bana bir eyler söyledi ve bu kez

anladm ve sözlerini ezberledim. O sözler unlard:

Ben sanki bu saraydaym ve ehli uykuya dalm
Ehli buray terk etmi, menzillerinden ayrlm

Kavmin bakan nee halinden sonra

Üzerine türbe ina edilmi bir kabre doru gitmi

Ey Rebi! Ölümüm yaklam, ecelim gelmitir. Rabbimden baka

kimsem yoknr. Kalk, bana abdest aldr.’ Rebi der ki: ‘Söylenileni yap-

tm. Halife kalkm gusül abdesti alm, iki rekât namaz klm ve öyle

demiti: ‘Hacca gitmeye niyet ettim, hazrlklar yapn.’ Beraber çktk,

Kufe’ye ulatmzda NecePe yerleti. Birkaç gün orada kald, sonra

yola çklmasn emretti. Vezirleri ve ordusu geldi, sarayda kaldm, bana

öyle dedi: ‘Rebi! Bana mutfaktan bir kömür parças getir.
5 Sonra bana

‘dar çk ve ben gelene kadar hayvanmla ilgilen
5

dedi. Dar çkp bi-

neine binince, oraya döndüm. Duvara kömür parçasyla bir eyler

yazdn gördüm:

Kii yaasn ister

Uzun hayat ona zarar vermez

Hayatn bazlar biter

Sonra hayat acya döner

Günler tasarruf eder artk

Hiçbir ey mutlu klmaz onu

Ben helak olsam kaç kii alay eder benimle

Kaç kii der Allah raz olsun diye
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En Deerli Yerde Bir Arifin tiraf

Mutarrif ve Bekir b. Abdullah, Arafat’ta vakfe yapm. Mutarrif

öyle demi: ‘Allah’m bugün benim yüzümden onlar reddetme.’ Bekir

de öyle demi: ‘Bu vakfe yeri ne kadar aydnlk! Allah’m! Ben içlerin-

de olmasaydm buradakileri raz ederdin.’ Fudayl ban göe kaldrm,

sakalndan tutmu, kendinden geçecek ekilde alayarak öyle demi:

‘Balasan bile karnda utanrz.’

Allah'tan Haya Hakknda Bir Uyar

eyh Abdurrahman bn Üstad, bn Bakuvî e-irazi’nin kitabn-

dan, o da Ebu’l-Edyan’dan aktararak öyle demitir: ‘Korkan tek bir

adam gördüm. Vakfedeyken orada bir delikanl vard. nsanlar aaya
doru iniyordu.’ öyle dedim: ‘Ey genç! Sen de ellerini dua etmek üze-

re aç.’ Bana öyle dedi: ‘Ard yalnzlk ve vahet!’ Ona ‘bugün günahla-

rn aff günüdür’ dedim. öyle dedi: ‘Delikanl elini açt, elini açar aç-

maz da öldü.’

Sadaka Hakknda Bir Tavsiye

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bir dilenci azmda lokma bulunan

bir kadna gelmi. Kadn azndaki lokmay çkarm, dilenciye uzatm.

Ksa bir süre sonra kadna Allah bir olan çock ihsan etmi. Bebek bi-

raz büyümüken bir kurt gelmi ve çocuu kapp götürmü. Kadm bir

yandan kurdun izinden gidiyor bir yandan da ‘olum, olum’ diye fer-

yat ediyordu. Allah bir meleine öyle emretmi: ‘Kurda yeti, çocuu

azndan al ve annesine öyle de: ‘Allah sana selam ediyor.’ Sonra da

öyle demesini emretmi: ‘Bu senin (dilenciye verdiin) lokmaya kar-

lk bir lokmadr.’

Zikir Meclislerine Katlmakla lgili Tavsiye

Anmar b. Rahib öyle demi: Ölümünden sonra Miskine et-

Tafaviyye’yi rüyamda gördüm. öyle dedim: ‘Ey Miskine! Merhaba!’ O
da öyle dedi. ‘Heyhat! Ey Ammar, miskinlik gitti de en büyük zengin-

lik geldi.’ Ben de öyle dedim: ‘Ne güzel!’ Kadn cevap verdi: ‘Cennetin

mubah klnd birisine ne dersin ki? Orada diledii yerde gölgelenir.’

Ammar öyle demi: ‘Neyin karlnda’ diye sordum. öyle cevap

verdi: ‘Zikir meclislerine katlmak. Hakka kar sabr karlnda.’

Ammar öyle demi: O sa b. Zadan’n ble’deki meclisinde bizimle be-
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raber zikre katlrd. Basra’dan gelir ve zikre katlrd.’ Ammar öyle

demitir: 'Ey yoksul kadn sa b. Zadan -Allah kendisine merhamet ey-

lesin- ne yapt? Kadn gülmü ve öyle demi:

ftihar libas giymi, banda taç

briklerle etrafnda hizmetçiler

Sonra ‘Oku ve yüksel ey okuyucu’ denilmi

Tuttuunuz oruç mübarek olsun

Vasiyet ve Nasihat

Bunu Bilad- Rum’un, Bilad- Yunan’n sahibi ve Allah’n emriyle

Galip Sultan Keykavus’a 609 ylnda bize yazd bir mektubuna ceva-

ben yazdm, Rahman Rahim Allah’n Adyla:

Allah’n emriyle galip sultann mektubu -Allah onun adil saltanatn

daim klsn- kendisine dua eden (manevi) babas Muhammed b. Ara-

bi’ye ulamtr. Vaktin imkân verdii ve bir mektuba yazlabilecekler

ölçüsünde i bu mektuba dini konular ve ilahi (kaynakl) siyasi konular-

la ilgili bir takm tavsiyeleri içeren cevabî bir mektup yazmak gerekmi-

tir. (Umulur ki) aramzdaki perde kalkar ve bulama gerçekleir. Hz.

Peygamberin öyle dedii sahihtir: ‘Din nasihattir.’ Sahabe ‘kimin için

nasihattir?’ diye sorduklarnda ise, ‘Allah için, peygamberi için, mümin-

lerin imamlar ve avam için’ diye cevap vermitir. te sen de, hiç ku-

kusuz, müslümanlarn imamlartndansn! Allah bu görevi senin omuzla-

rna yüklemi, seni kendi beldelerinde vekil olarak yerletirmi, kullar

hakknda uygun görecei ekilde seni hüküm sahibi yapmtr. Allah

kullar arasnda uygulayacan doru bir terazi ve mizan belirlemi, sa-

na açk bir kant göstermitir. Allah’n kullarm o doru kanta (Kur’an-

1 Kerîm) yönlendirir ve ona çarasn. Allah seni bu arta binaen görev-

lendirdi (yönetici yapt) ve bu arta binaen sana biat ettik. Binaenaleyh

(bir hükümdar olarak) adil davranman, hem senin hem yönettiklerinin

lehinedir. Buna mukabil zalim olmak, onlarn lehine iken (çünkü sab-

rederler ve sevap kazanrlar) senin aleyhinedir. Yarn (kyamet günü),

müslümaniarn imamlar arasnda Allah'n seni ‘insanlarn en hüsranls’

olarak izhar etmesinden zinhar sakn! O hüsrana urayanlar,

1

yi.yaptk-

larm zannederken dünya hayatnda yaptklar boa giden kimselerdir .’
606

Sana verdii yöneticilik ve hükümdarlk nimetine kar Allah’a ükrün;

nimete nankörlük, günahlar aleni yapmak, hükümdarlnn gücüyle

zayf halkna kötü davranmak olmasn. Unutma ki Allah, senden daha
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güçlüdür. (Ya da senin adna görevlilerin) insanlara bilgisizce ve kendi

gayelerine göre hükmederler, sen ise bütün bunlardan yükümlü tutu-

lursun. Dikkat et! Kukusuz Allah sana ihsanda bulunmu, sana (Al-

lah’a) vekillik elbisesi giydirmitir. Artk sen yaratklar içinde Allah’n

vekili, yeryüzüne uzanm gölgesisin. Öyleyse zalime kar mazlûmun

yannda ol. Allah’n emirlerine kar itaatsizlik edip zalim ve haddi a-m bir haldeyken, Allah’n sana hükümranlk vermi olmas, ülkeleri

senin için dümdüz etmesi ve sana amade klmas, sakn seni aldatmasn.

Böyle niteliklere sahip iken Allah’n sana öyle bir genilik ihsan etmesi

sadece bir mühlet vermesidir. Senin ile amellerinle ba baa kalman ara-

snda kalan ey olarak sadece belirlenmi ecelin sana ulamas vardr.

Takdir edilmi ecelin gelince, sen de atalarnn ve babalarnn göçtüü
yere göç edeceksin. Artk orada piman olanlardan olmayasn. Ahirette

pimanlk, faydaszdr.

slam’a ve müslümanlara -ki onlar ne kadar da azdr- en çetin gelen

i, ehirlerinin üzerinde çan sesinin, inançszlk göstergelerinin ve keli-

ne-i irkin yükselmesi, müminlerin emiri Ömer b. Hattab’n zimmet

ehline getirdii ksdamalann kaldrlmasdr. Hâlbuki söz konusu art-

lara göre onlar; kendi ehirlerinde ve civar ehirlerde yeni kiliseler, ma-

nastrlar, keihaneler yapmayacak, yklanlar tamir etmeyeceklerdi.

Müslümanlarn üç gece kiliselerine yemekli konuk olmalarn engelle-

meyecek, casuslar himaye etmeyecek, müslümanlara hainlik yapmaya-

cak (veya hainlik yapanlar gizlemeyecek), çocuklarna Kur’an- Kerîm

öretmeyecek, irki izhar etmeyecek, -eer isterlerse- akrabalarnn s-

lam’a girmelerine engel olmayacaklardr. Bunun yan sra, Müslümanla-

ra sayg gösterecek, oturmak istediklerinde kendilerine meclislerinde

yer açacak; balk, sark takmak, naln giymek veya saçlar ayrmak gibi

klk kyafetlerinde herhangi bir tarzda müslümanlara benzemeyecekler-

dir. Müslümanlarn isimlerini kullanmayacaklar (kenchlerine müsiüman

isimleri vermeyecekler), onlarn lakaplarn takmayacaklar, (bineklerin-

de) semer kullanmayacak, klç tamayacak ve herhangi bir silah ta-

mayacaklardr. Yüzüklerine (ve mühürlerine) Arapça (ifadeler) yazma-

yacak, içki satmayacak, müslümanlarm yolunu kesmeyecek, ölülerini

müslümanlarn (kabirlerine) yaklatrmayacak, çan ksk bir sesle çala-

cak, kiliselerinde bir ey okurken müslümanlarm huzurunda seslerini

yükseltmeyecek, koarak çkmayacaklar, cenazelerinde seslerini yük-

seltmeyecek, onlarn ardndan at söylemeyecek, bir müslümann (al-
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mak üzere) iaret koyduu köleyi satn almayacaklardr. Getirilen kst-

lamalardan herhangi birini ihlal ederlerse, artk onlar zimmet ehli (gü-

ven altna alnm kimseler) deillerdir. Bu durumda taknlk edenlerin

ve asilerin (kan ve can) helal olduu gibi onlarnki de müslümanlara

helaldir. te bu adil imam Ömer b. Hattab’m mektubudur. Hz. Pey-

gamberin öyle buyurduu aktarlmtr: ‘slam ülkelerinde bir kilise

yaplmasn, yklan tamir edilmesin.’ Bu mektubu iyice düün, onunla

amel ettiin sürece Allah’n izniyle doruya ularsn. Vesselam!* Sonra

kendisi için yazdm ve kendisine hitap ettiim bir iiri de ona gön-

derdim:

Hidayeti yüceltir ve ona uyarsan

Bu din için izzetli olursun adn gibi

Onu tezyif eder de yüceltmezsen

Bu kezMüzillü’d-din (dini zelil eden) olur adn, alçaltrsn onu

Lakaplar yalan yere üstünüze takmayn

Toplanacanz gün size bunlar sorulacak

zzettin’e (dini aziz eden) denilecek, dini yücelttin mi sen?

Allah’n dinine sizin verdiiniz izzet sorulacak

Aziz din sizin de izzetinize ahitlik ederse

Allah’m diniyle beraber izzette çift olursun

Allah’n dini ‘senin yönetiminde zelildim’ derse

Ehli de meydanlarnda skntdadr denilirse

Din devamla: ‘Onun otoritesinde zelil bir halde kaldm' derse

‘Hâlbuki bana iyilik yaptn zannediyordu’

Ey hükümdar! Din benim bu söylediimi söylerse

Nasl savunacaksn kendini?

Bu söz karsnda gözyalar sel olur

Benim sözlerim nedeniyle gözyalarn aktsn

Mutlaka Allah’n kapsn çal ve bekle

Ki günahlarn balasn, affetsin isterse

Belki O’nun cömertlii fetihle müyesser olur

Allah’m aff düman uzaklatrmakla tezahür eder

Rabbim! Hepsine efkat göster

ki hasm savamak için bir araya geldiinde

Sen takva sahiplerinin imam ve bakansn
Hidayet dininin gediklerini onardn sürece
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Fakat sizin ite bir vekiliniz var ki mülhit olmu
Din ehlinin kann döker, zarar verir onlara

Adn Galib iken nasl olur da galip gelmezsin

Nakipleri takip ederken nasl olur da izzetli klmazsn

Ey hükümdar! Nasihatimi iyice anla

Size söylediklerime uyun, onlar dikkate aln

Vallahi ben sizin için samimi bir öütçüyüm

Üzerinizdeki örtüyü kaldrdm ve (hakikati) görün istedim

Hükümdar için her yönden celbederim

Dinden, dünyadan bilgileri ve faydalar

Allah tavsiyemdeki niyetim karlnda bei ödüllendirsin. Allah’n

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Salih Âlimlerden Bir Gruba Nispet Edilen Hikmetli Sözler

Az ile yetinen çoktan müstani kalr. Dini sahih olann inanc sahih

olur. nsanlardan müstani olan iflas belasndan kurtulur. Din en güçlü

koruyucu, emniyet en yüce nimettir. Musibedere kar sabr, en büyük

ihsan ve vergidir. Yaadn sürece kesin inancn gölgesinde yaa, bu

sana yeter. Cimri nimetin harisi, varisliin bekçisidir. Tamahkâr olan

veray yitirir. Haset bir kötülük, tamah ondan daha zararldr, Var olan-

la yetinmek erefli insanlar için çalmaktan daha üstündür. Amellerin

en üstünü ükrü gerektirendir. Amellerin en faydals, ardndan ecir ge-

len ameldir. Kudrete güvenmeyin, kudret yok olan bir gölgedir. Nime-

te bel balamayn, nimet gidecek bir misafirdir. Kerim olan kii eziyet-

ten el çekendir. Güçlü olan arzusuna hakim olandr. Arzu bineine bi-

nen kii körlüe varr, Hakka kar çkan deersizleir. Dinde gevek

olan zayf olur. Mümin saygn ve asil iken münafk deersiz ve kötüdür.

Haya ortadan kalknca, bela yaygnlar. Herkes güven talep eder ve

temennisinin gerçeklemesini bekler. Faydasz ilim kullanlmayan ilaca

benzer. Bilginin en iyisi amelle beraber olan, susmann en güzeli ise

bilgiden kaynaklanan susmadr. Cahile kar gel selamete er, akllya ita-

at et, ganimet e(de et. ehvetine kar sabreden kii mürüvvette kemale

erer. Hibelerle sevinen musibetler nedeniyle daralr. Dine balanan ki-

inin yardm çetin olur. Hakk izhar eden kahr ortaya çkartr. Kim

baki kalmak isterse, eceli ve emeli ksalr.

Vasiyet brakmadan geceleme! Bedeninle salkl olsan bile ömrün

tükenmektedir. Zaman haindir, olacak olan olacaktr. Nefsini sana
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hikmet kazandracak düünceden yoksun brakma. Böyle bir düünme

sana masumiyet kazandrr. Mülkünü dinine hizmetçi klana bütün sul-

tanlar itaat eder. Dinini mülküne hizmetçi yapana da herkes tamahkâr

olur. Kim doruluk yolunu takip ederse, maksadna ular. Kim afiyete

balanrsa selamete erer. Kim nasihati kabul ederse ganimet bulur.

Kalp doru sözlü birisinden etkilenebilir.

Ahmed b. Mesud, Ibn eddad el-Mukri, el-Musili Musul’da alt

yüz bir senesinde bize aktarmtr. Güvenilir bir ravi idi. öyle demitir:

Bize Ebu Cafer b. el-Kass aktarp öyle demitir: Bize Yusuf b. Ebu’l-

Kasm ed-Deyyar Bekri aktarp öyle demitir: Bize Cemalu’l-îslam

Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Kurai el-Hekkari aktararak öyle demi-

tir: Bize Ebu’l-Hasan el-Kerhî aktararak öyle demitir: Bize Ebu’l-

Abbas Ahmed b. Muhammed b. el-Fadl en-Nihavendi aktararak öyle

demitir: eyhim Cafer bni Muhammed el-Huldi’nin öyle dediini

iittim: Hicaz yolunda Cüneyd ile beraberdim. Tur- Sina dana yak-

latk. Cüneyd daa çkn, biz de onunla beraber çktk. Hz. Musa’nn

vakfe yapng yerde konakladmzda, üzerimize mekândan kaynakla-

nan bir korku geldi. Yanmzda bir kaval vard. Cüneyd -Allah kendi-

sinden raz olsun- ona bir eyler terennüm etmesini iaret etmi, o da

öyle demitir;

Heva ifa bulduktan sonra kendisi için ortaya çkt
Manalarn zayflatan bir imek parlad

Sanki örtünün kenarlar gibi ortaya çkt

Rükünleri pek salam, çetin bir snak

Ortaya çkt ki baksn nasl tecelli ettiine, fakat

O'na bakmaya takat getiremedi

Ate heryanm kuatt

Su da kirpiklerini doldurdu

öyle demitir: ‘Cüneyd vecde geldi, biz de vecde geldik. Aramz-

dan hiçbiri gökte mi yerde mi olduumuzu bilmiyordu. Yaknda bir

manastr vard ve orada bir rahip yayordu. Rahip öyle bard: ‘Ey

ümmet-i Muhammed! Bana cevap verin.’ Öyle güzel bir vakitteydik ki,

kimse ona iltifat ermedi. kinci keresinde hanif dini adna bizi çard ve

‘bana icabet ediniz’ dedi. Kimse kulak vermedi. Üçüncü kez ‘taptnz
adna bana icabet edin’ dedi. Yine kimse cevap vermedi. Sema’ sona er-

diinde Cüneyd aaya inmeye niyetlendi. Biz de kendisine ‘u rahip
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bizi yeminle çard, ona olumlu cevap vermedik’ dedik. Cüneyd öyle

dedi: ‘Yanna varalm, belki Allah bizim vesilemizle ona slam’ nasip

eder.’ Rahibe bardk, yanmza indi, bize selam verdi ve öyle dedi:

‘Üstad olan hanginiz?
5 Cüneyd cevap verdi: ‘Bunlarn hepsi efendi ve

üstattr.’ Rahip öyle dedi: ‘çinizden birisinin en büyüünüz olmas

gerekir.’ Oradakiler Cüneyd’i iaret edince rahip öyle demi: ‘Bana u
yaptnz hakknda bilgi verin. Sizin dininizde bu yaptnz özel mi-

dir, genel midir? 5 Cüneyd ‘özeldir’ dedi. Rahip öyle dedi: ‘Özel insan-

laram mahsustur, yoksa genele mi?
5
Cüneyd ‘özel insanlara mahsustur

5

dedi. Rahip öyle demi: ‘Hangi niyetle bunu yapyorsunuz?5 Cüneyd

cevap verdi: ‘Allah ile sevinmek ve umutlanmak niyetiyle yapyoruz.5

Rahip sormu: ‘Hangi niyetle sema’ ediyorsunuz?’ Cüneyd cevap verdi:

‘Allah’tan duyma niyetiyle.
5
Rahip sormu: ‘Hangi niyede feryat edi-

yorsunuz?
5 Cüneyd öyle dedi: ‘Kulluun rububiyete icabet etmesi ni-

yetiyle feryat ediyoruz. Allah ruhlara ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim de-

mi, onlar da evet Rabbimizsin ahit olduk dediler.'
607

Rahip sormu: ‘Bu

ses de nedir?’ Cüneyd: ‘Ezeli bir nidadr’ dedi. Rahip ‘Hangi niyede

oturuyorsunuz?’ deyince, Cüneyd ‘Allah’tan korkmak niyedyle oturu-

yoruz’ diye cevap verdi. Rahip ‘doru söyledin’ demi.

Sonra rahip Cüneyd’e öyle demi: ‘Elini uzat, ben Allah’tan baka

ilah olmadna, O’nun orta olmadna, Hz. Muhammed’in O’nun

kulu ve peygamberi olduuna ahitlik ederim.’ Rahip Müslüman ol

mu, iyi de Müslüman olmutur. Cüneyd kendisine öyle demi: ‘Be-

nim doru söylediimi nereden anladn?’ öyle demi: ‘Ben Meryem

olu Mesih’e indirilmi Incil’de Muhammed ümmetinin özelliklerini

okumutum. Onlar hrka giyer, krntlar yer, bulduklaryla yetinir, en

iyi vakitierini Allah ile geçirir, O’na hasret duyar, O’nun urunda vecde

gelir, O’nu arzular ve O’ndan çekinirler.’ Rahip üç gün bizimle beraber

Müslüman olarak yaad, sonra vefat etti.’

Muhammed b. Kasm b. Abdurrahman b. Abdulkerim et-Temimi

el-Fasi, Fas ehrinde -zannederim be yüz doksan dört senesinde- öyle

demiti: ‘Dört hükümdar dört söz söylemitir. Bu sözler ayn oktan

atlm gibidir. Kisra öyle demi: ‘Ben söylemediim bir eyi reddet-

meye, söylediimi reddetmeye göre daha güçlüyümdür.’ Hint hüküm-

dar ise öyle demitir: ‘Bir söz söylediimde, daha önce ben ona sahip

iken, söyledikten sonra o bana sahip olur.’ Roma Kayzeri öyle demi-

tir: ‘Bir ey söylemeyinceye kadar piman olmam, sonra söylediime
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piman olurum.’ Çin hükümdar öyle demi: ‘Söylenmi sözün akbe-

tindeki pimanlk, söylememek pimanlndan daha çetindir.’ air öy-

le demitir:

Yemin olsun hi zindana girmeye layk hiçbir ey bilmem

mark ve arsz bir dilden daha layk

öyle bir dil ki sana birfayda vermez

Çözülmez bir kilitle balamak lazm onu azda

Müminlerin annesi Hz. Aie öyle demitir: ‘Güzel ahlak on tane-

dir. Bunlar adamda olur, olunda olmaz; kölede olur, efendisinde bu-

lunmaz: Doru söz, insanlara kar dürüsdük, isteyene vermek, sanat

ödüllendirmek, komuya ikram etmek, arkadan hakkna riayet, akraba

ilikileri, misafire ikram, emaneti yerine getirmek. Bunlarn ba haya-

dr.’ Baka birisi öyle demitir: ‘Srrm gizlemen sana selamet, açkla-

man da pimanlk getirir. Sim gizlemekteki sabr onu yaymak piman-

lndan ehvendir. Hikmetli bir sözde öyle denilmitir: ‘nsan için ne

kötü bir itir; sahip olduu hakknda hrszlardan korkar, düman bu-

lur diye endie eder ve elindekini gizler. Hâlbuki içindeki srr izhar

ederek, dümann hem kendi nefsine hem kardeine ulamasna imkân

verir.’

Be yüz doksan dokuz’da Mekke’de Abdüsselam b. Sariye adnda

Tunuslu bir adam komu olmutu. Yannda be yüz doksan yedi sene-

sinde Msr’da ortaya çkan ktlkta satn alm olduu cariye vard. Ca-

riyeye öyle dedi: ‘Ey cariye! Sana iki ey tavsiye edeyim; srr sakla ve

emaneti koru.’ Cariye öyle dedi: ‘Buna ihtiyacn yok. Ben unu bili-

rim: Bir insan güvenilir birisiyse, insanlar mallarna ortak eder; srr

koruyan biri ise onlara akllarnda ortak olur.’ Adam cevab beenmi,
kendisine soru sormu ve onu serbest brakmtr. Onun halini soru-

turmu; meerse cariye hür bir kadn imi, Msr’daki ktlk sebebiyle

köle olarak satlm. Bunun üzerine kendisini azat etmi, o da annesinin

ve kardelerinin yanna dönmütür.

Muaviye (r.a.) öyle demitir: ‘Srrm birisine ifa etsem iddetli

bir pimanlk ve üzüntü ardndan gelir. Onu içimde tutarsam, bana bir

öüt, eref ve yükseklik kazandrr.’ Bunun üzerine kendisine sorulmu:

‘bnu’l-As’a bile mi?’ Muaviye öyle demi: ‘Ona da.’ Amr bnü’l-As

Muaviye’nin düünce arkada, istiare ettii kii ve veziriydi. öyle
derdi: ‘Dümanndan gizlediin bir eyi arkadana da gösterme.’ Allah
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en iyisini bilir de, burada Muaviyc bu sözüyle Amr bnü’l-As’ kastet-

mi olmaldr. Ebu Bekir Muhammed b. Halef b. Sâf el-Lahmî -ki k-

raat ilmindeki hocamdr- biliye’deki Kavsu’l-huneyye’deki mescidin-

deki toplantlarda çounlukla bize u msralar okur ve bize u tavsiyede

bulunurdu:

Dümanndan bir here uzak dur

Dostundan bin kere

Belki dostun uzak kalr

Zarar daha iyi bilirsin

Amcam genellikle u iiri okurdu:

Zaman geçiyor, ömür geçiyor

Zaman naho ileri getiriyor

Nefes azalyor, üzüntü artyor

Dünya nida ediyor, hür yoktur diye

Vasiyet Hakknda Nübüvvet Mirasndan Gelen Bir Tavsiye

Srrm gizleyen kiinin elinde iradesi olur. Nefsini töhmete maruz

brakan kii kendi hakkndaki suizandan dolay kimseyi kanamasn.

Kardeinin iini en güzel ekilde yap. Ondan çkan kelimeyi kötü kabul

etme. Senin hakknda Allah’a asi olan birine kar yapabilecein en iyi

ey, onun hakknda Allah’a itaatkâr olmaktr. Sana doru kardeler la-

zmdr. Çünkü onlar rahatlk vaktinde bir ziynet iken bela vaktinde de

koruyucudurlar.

Tavsiye çerikli Bir Hikâye

Ebu’l-Kasm el-Becayî, Merake ehrinde Ebu Abdullah el-

Gazal’den bize aktarmtr. O, Meriyye’de Ebu Medyen’in akranlarn-

dan arif bir zatt. Ayn zamanda Tunus’ta Ebu Abdullah el-Hevazî, Ebu

Ya’zi, Ebu uayb es-Sariye, Ebu’l-Fazl el-Yekerî, Ebu’n-Neca ile akran

idi. Ebu Abdullah el-Gazal öyle demitir: ‘eyhimiz Ebu’l-Abbas b. el-

Arif es-Sünhacî’nin meclisine bir adam gelirdi. Adam konumaz, soru

sormaz, cemaatten herhangi birisiyle arkadalk etmezdi. eyh konu-

masn tamamlaynca, çkard ve artk onu sadece mecliste görebilirdik.

Onn hakknda içime bir ey dütü ve kendisinden korku duymaya ba-

ladm. Bunun ardndan kendisiyle tanmak, nerede yaadn ören-

mek istedim. eyhimizin meclisi daldktan sonra bir yats vakti beni

fark etmeden kendisini takip ettim. ehrin bir mahallesine gelince, bir
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anda havadan kendisine bir adam eildi ve elindeki ekmei ona doru

uzatt. Adam da ekmei ald. Ekmei getiren kii ayrld ve gitti. Ben de

ardndan kendisine yetitim ve kendisine selam vererek ‘Allah'n selam

üzerine olsun!’ dedim. Beni tand ve selamm ald. Kendisine ekmek

uzatm adam sordum. Durdu ve benim, o fark etmeden sürekli onu

takip ettiimi anlaynca öyle dedi: ‘O rzk meleidir. Yeryüzünün ne-

resinde bulunursam bulunaym her gün bana gelir, benim için takdir

edilmi olan rabbimin rzkn ulatrr. Cenab- Hak bana bu yola ilk gi-

rip sülûke baladmda böyle bir lütufta bulundu. Nafakam tükenip

hiçbir eysiz kaldmda, havadan üzerime böyle bir ey düer ve muh-

taç olduum besini satn alacam miktarda bir ey gelir, ben de ondan

infakta bulunurum. Bittiinde ise bunun bir benzeri Allah katndan ba-

na geldi. Fakat ben o ahs görmem. Allah mran kz Meryem hakkn-

da öyle demitir: ‘Zekeriya mihraba her giriinde onun yannda rzk

bulmutur. ‘Meryem bu rzk neredendir?’ demitir. O da Allah batndan-

dr ’ demitir.’
608

Nimeti Selbetmede Hürmeti Anlatan Bir Hikâye

Ziyad b. Ebu Ümeyye, Hîre’den geçiyordu. Bir manastr görmü.

Hizmetçisine ‘kimindir?’ diye sormu. O da ‘Harka binti Numan b. el-

Münzir’in’ demitir. Bunun üzerine Ziyad ‘Bizi ona götür ki sözlerini

dinleyelim’ demi. Kadn gelmi, kapnm ardnda durmu, hizmetçi

kendisiyle konumu ve öyle demitir: ‘Hükümdar ile konuur mu-

sun?’ Kadn Veciz mi uzun mu?’ demi. ‘Veciz’ diye cevap vermi. Ka-

dn öyle demi: ‘Biz bir hane halk idik. Güne bizim üzeremize do-

ard. Yeryüzünde bizden daha izzedi kimse yoktu. O güne batmadan

dümanlarmza merhamet ederdik. Bunun üzerine kadna bir miktar

buday verilmesini emredince kadn öyle demi: ‘Ackm-doymu bir

elle seni doyurdum, yoksa doymu-ackm elle seni doyurmadm.’

Ziyad onun sözleriyle memnun olmu. air öyle der: ‘Bu sözün yazl-

mas tedris edilmez. Yani onu iir olarak ifade edemem.’ Ardndan öyle

demitir:

Hayr ehline sormalsn da

Onu henüz tatm bir gence sorma

Bizim de bu anlamda bir iirimiz vardr:

Soracaksan hayr ehline sormalsn

Yeni yetme zengine sorma sakn
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Çünkü aç bir el cimridir

Eline geçeni isteyene vermede cimridir

Hata ederse çok eder, baa kakar

Gün gelir onu bombo bir toprak olarak bulur

Tok e ise bulduunu cömertçe verir

Gönül holuuyla verir, sevinçte ve ikbalde

Hikmetli bir sözde denilmitir ki, cömertliin ödülü muhabbet,

dosduk ve mükâfattr. Cimriliin karl ise mahrumiyet, telef olmak

ve knanmaktr. Filozof, skender’e öyle yazmtr: ‘Bilmelisin ki gün-

ler her eyin üzerinden geçer, onlar geride brakr ve izlerini yaranr, fi-

illeri öldürür. Bunun tek istisnas insanlarn kalplerine yerlemi olan-

lardr. Onlarn kalplerine ebedi bir sevgi yerletir ki, senin adn, asil fiil-

lerin ve kymetli eserlerin o kalplerle birlikte sürekli zikredilsin.’

biliye’de iken Kurtuba’dan Sebtî diye tannan bir air zat bize gelmi-

ti. Allah kendisinden raz olsun, divan olan bir eyh ve arif idi. Yan-

mzda da edip, zeki ve mahir biri olan Zekcriya b. Sinan vard.

Sebtfnin konaklayaca bir yer yoktu. Bunun üzerine divan sahibine

öyle yazmt:

Firezdak ve Kümît ile bir araya gelirim

Haya kaydnda es-Sebtî’nin iiri vardr

nsanlar o iki airin iirleriyle beni kyas ederler

Bilmezler ki, ölüyü diriyle mukayese ediyorlar

Beni yüksek bir eve yerletireceksen ayet

Sen de benim övgü dolu bin beytime (ev) yerle

Bunun üzerine divan sahibi bir ev ayarlad, kendisinden özür diledi

ve ona yardmda bulundu. Savamak için gelmi olan bir öndere öyle

denilmi: ‘Kendisiyle yâd edilecein bir söz söyle.’ O da öyle demi:

‘Hangi sözü söyleyeyim. Söz çok! yi bir söz olsun istersen, bunu yap.’

Biz de u dizeleri söylemitik:

Bütün insanlar aslnda birer söz

O söz duyulan en güzel söz olsun bari
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BÖLÜMÜN SONU
Kitabn Sonu

Baz stiâze (Allah'a Snma) fadeleri ve Bilinen Dualar

Skna halinde u dua okunur: ‘Allah’tan baka ilah yoktur, Allah

Azim ve halim’dir. Allah’tan baka ilah yoktur, yüce Ar’n sahibidir.

Allah’tan baka ilah yoktur, göklerin ve yerin rabbi, kerim Ar’m sahi-

bidir.’ Camiye girerken u dua okunur: ‘Allah’m! Bize rahmetinin ka-

plarn aç.’ Camiden çkarken öyle denilir; ‘Allah’m! Biz senin ihsa-

nndan istiyoruz.’ Helaya girerken öyle denilir: ‘Allah’m! Kirden ve

pisliklerden sana snrz.’ Baka bir rivayette öyle denilir: ‘Allah’m!

Habislikten, talanm eytandan ve kirlerden sana snrm.’ Helâdan

çkarken ‘Mafiret eyle’ denilir. Cinsel iliki esnasnda öyle denilir: ‘Al-

lah’m! eytan bizden ve bu ilikiden doacak çocuktan uzaklaür.’

Yemek bittiinde öyle denilir: ‘Hamd Allah’a aittir. Çok, temiz, bere-

ketli hamdler O’na olsun.’ Hapran için öyle denilir: ‘Çok ve temiz

hamd Allah’adr. Rabbimizin sevdii ve raz olduu mübarek hamd

O’na aittir.’ Uyumak için insan yatana uzanrken öyle denilir: ‘Al-

lah’m! Ben kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. imi
sana havale ettim. Srtm sana dayadm. Senden korktum ve seni arzu-

ladm. Senden baka smak ve kurtulu yeri yoktur. Senin indirdiin

kitabna, gönderdiin peygamberine iman ettim. Allah’m! Senin admla

yaarm, senin isminle ölürüm. Rabbim! Seni tenzih ederim. Bam ya-

taa koyuyorum, senin için onu kaldracam. Canm muhafaza eder-

sen, ona mafiret eyle. Canm alrsan Salih kullarn koruduun ve sa-

kndn gibi benim canm da sakn.’ Uykudan uyanrken' öyle dua

edilir: ‘Bizi öldürdükten sonra hayat veren Allah’a hamd olsun. Dönü
de O’nadr.’ Uyurken rabbinle karlamak için niyet etmelisin. Rabbin-

le karlamak kendisine bulunduu için uykuyu da sevmelisin. Nitekim

Rabbinle karlamann kendisinde gerçekleecei ölümü de seversin.

Kim Allah ile karlamay severse Allah da onunla karlamay sever.

Kim Allah ile karlamaktan holanmazsa, Allah da onunla karla-

maktan holanmaz. ‘Allah ölüm esnasnda canlan alandr, ölmemi olan-

larn canlarm da uykularnda alr, ötekilerini de belirli bir süreye kadar

brakr.’
609 Bu itibarla uyku küçük ölüm demektir. Ölümden sonra inti-

kal edüen yerle uykuda intikal edilen yer ayndr. Baka bir ifadeyle
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mertebe ayn mertebedir ki, o da berzah mertebesidir. in sureti de ay-

ndr. Uyanmak kyamet günü dirilmek gibidir. Allah dünyada uykuyu

ve kendisinde görülen rüyalar ehli için yaratmtr. Onun ardndan

uyanma gerçekleir. Bütün bunlar ölüm için verilmi bir misaldir. Ora-

da görülenler rüyann bir benzeriyken dirili de uyanmann benzeridir.

O halde yataklardan kalkmak kabirlerden kalkmakla birdir.

Sabah vaktinde öyle denilir: ‘Sabahladk ve mülk Allah’a aittir.

Hamd tek olan Allah’a aittir. O’ndan baka ilah yoktur. Birdir, orta

yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O her eye kadirdir. Al-

lah’m! Bu günün ve bundan sonraki günün bütün hayrlarn senden

isterim. Bu günün ve sonraki günün bütün erlerinden sana snrm.'’

Akamleyin öyle denilir: ‘Akamladk ve mülk Allah’a aittir. Hamd tek

olan Allah’a aittir. O’ndan baka ilah yoktur. Birdir, orta yoktur.

Mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O her eye kadirdir. Allah’m! Bu

gecenin ve sonraki gecenin bütün hayrlarn senden isterim. Bu gece-

nin ve sonraki gecenin bütün erlerinden de sana snrm.’ Her mec-

listen kalklrken öyle denilir: ‘Allah’m seni tenzih ederim, sana senin

hamdinle hamd ederim. Senden baka ilah yoktur, senden istifar dile-

rim, sana tövbe ederim.’ Meclislerin sonunda öyle denilir: ‘Allah’m!

Bize hayr iittirdin, hayra muttali kldn, bizi afiyetle nzklandrdn. Bi-

zim için bu hali daimi kl, kalplerimizi takva üzerinde topla, senin sev-

diin ve raz olduun ileri yapmamz nasip eyle.
‘

Rabbimiz' Unutur ve-

ya hata edersek bizi cezalandrma. Rabbimiz! Bize öncekilere olduu gibi

ar yük yükleme. Rabbimiz! Bize tayamayacamz bir yük yükleme. Bizi

afjeyle, bize mafiret eyle, bize merhamet eyle. Seti bizim Mevlamzsn, bize

kâfir kavme kar yardm eyle .’
610 Ben bu duay rüyamda Hz. Peygam-

berden iittim. Okuyucu kendisine Sahih- i Buhari’yi okuduktan sonra

bu duay okumutu. Rüyay be yüz doksan dokuz senesinde Mekke’de

Ecyad kaps ile Haruze kaps arasnda görmütüm. Buhari kitabm

okuyan ise salih adam Muhammed b. Halid.es-Sadefi et-Tilimsani’ydi.

O ayn zamanda bize Ebu Hamid el-Gazali’nin hya isimli kitabn bize

okumutu. Ayn rüyada Hz. Peygamber’e bir lafzla üç talak boamann

hükmünü sormutum. Bu tarz boama kocann ‘sen benden üç talakla

bosun’ demesidir. Hz. Peygamber bana öyle demiti: ‘O üç talak say-

lr. Baka birisiyle evlenmeden kendisine helal olmaz.’ Ben de kendisine

öyle diyordum: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Bilgi ehli olan bir kavim bu-

nu tek talak saymlardr.’ Bunun üzerine öyle demitir: ‘Onlar kendi-
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lerine ulaan rivayetle hüküm vermiler ve isabet etmilerdir. ‘Bu ifade-

den bütün müçtehiderin hükümlerini onaylamak gerektiini anladm.

Her müçtehit isabet eder. Ben de kendisine öyle demitim: ‘Ey Al-

lah’n Peygamberi! Ben bu meselede sana fetva sorulsayd nasl hüküm
vereceini örenmek istiyorum.. Veya senden böyle bir i gerçeklesey-

di, ne yapardn?’ Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Üç talak olur.’ Sonra

u ayeti okumutur: ‘Baka biriyle evleninceye kadar kendisine helal ol-

maz-’
611 Arkadan bir adamn gelerek sesini yükselttiini ve saygsz bir

üslupla Hz. Peygamber’e hitap ederek öyle dediini gördüm: ‘Biz bu

lafzla üç kere boamann gerçekletiini veya senin tasvibinle bunun

gerçekletiini veya bir lafzla üç talakla boamay tek boama sayanla-

rn hükmünü onaylaman kabul etmeyiz.’ Bu sözler üzerine Hz. pey-

gamberin yüzü celallendi ve kzard. Konuana kzd ve sesini yükselte-

rek ‘üç talaktr’ dedi, sonra u ayet-i kerimeyi okudu:
‘Baka biriyle evle-

ninceye kadar kendisine helal olmaz .’
612

Siz (bu hükmü kabul etmezseniz)

cinsel ilikiyi helal klm olursunuz. Hz. Peygamber bu sözleri öyle

yüksek sesle söylüyordu ki, tavafta bulunanlar kendisini iitiyordu. O
konuan kii ise erimi, silinmi ve neredeyse kendisinden yeryüzünde

hiçbir ey kalmamt. Ben kendisine Hz. Peygambcr’i böyle öfkelendi-

ren kiinin kim olduunu sordum. Bana öyle denildi: ‘O blis’tir, Allah

kendisine lanet etsin.’ Rüyadan uyandm. Hz. Peygamber’i ayn sene

yine bir rüyada gördüm. Ben kendisine öyle diyordum: ‘Ey Allah’n

Peygamberi! Allah kitabnda ‘Boananlar üç ay beklerler
5613

demektedir.

Ayette geçen ‘
kurû’ kelimesinin tekili olan

‘

kar
3
Araplara göre zt anlam-

l kelimelerden birisidir. Onlar bu kelimeyi hayz anlamnda kullandk-

lar gibi temizlenme anlamnda da kullanrlar. Sen Allah’n sana indir-

diini en iyi bilensin. Allah burada neyi kastetmitir; hayz m temiz-

lenme mi?’ Hz. Peygamber bana cevap olarak öyle demiti: ‘Kurû’ dö-

nemleri bitince, üzerlerine su döksünler (gusül abdesti alsnlar) ve Al-

lah’n size rzk olarak verdii eylerden yiyiniz.’ Ben de öyle dedim: ‘O

zaman ayette kastedilen hayzdr.’ Hz. Peygamber öyle dedi: ‘Kurû’

dönemleri bitince, üzerlerine su döksünler (gusül abdesti alsnlar) ve

Allah’n size rzk olarak verdii eylerden yiyiniz.’ Ben de öyle dedim;

‘O zaman ayette kastedilen hayzdr.’ Hz. Peygamber öyle dedi: ‘Kurû’

dönemleri bitince, üzerlerine su döksünler (gusül abdesti alsnlar) ve

Allah’n size rzk olarak verdii eylerden yiyiniz.’ Hz. Peygamber bu
sözü üç kere tekrarlad ve ben de uykudan uyandm.’
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Tekrar konumuz olan dua meselesine dönersek, öyle deriz: ‘Al-

lah’m! Benim hatalarm, cehaletimi, iimdeki arlm, senin benden

bildiklerini bala. el-Mukaddim ve cl-Muahhir sensin. Sen her eye

kadirsin. Allah’m! Benim iimin korunmulugu demek olan dinimi be-

nim adma slah eyle. Maietimin kendisinde bulunduu dünyay benim

için slah eyle. Kendisine varacam ahiretimi benim için slah eyle. Al-

lah’m! Hayat benim için bütün hayrlarn ilavesi kl. Ölümü ise bütün

kötülüklerden benim için rahatlk vesilesi kl. Allah’m! Senden hidayet,

takva, iffet, zenginlik ve raz olacagm amelleri istiyorum. Allah’m! Nef-

sime takvay göster. Onu sen temizle. Sen temizleyenlerin en hayrls-

sn. Sen onun velisi ve Mevla’ssn. Allah’m! Kabir fitnesinden, atein

azabndan ve fitnesinden, kabir azabndan, zenginliin fitnesinden, fa-

kirlik fitnesinden sana snrm. Allah’m! Mesih Deccal’in fitnesinden

sana snrm. Allah’m! Acizlikten, tembellikten, korkaklktan, korku-

dan, cimrilikten, ileri derecedeki yallktan, ölülerin ve dirilerin fitne-

sinden sana snrm. Allah’m! Kötü kazadan, dümanlarn bana gül-

mesinden, bedbahtla ulamaktan sana snrm. Allah’m! Kayg ve

hüzünden, borçtan, adamlarn baskn gelmesinden sana snrm. A-

lah’m! Fakirlikten azlktan sana snrm. Allah’m! Nimetinin zail ol-

masndan, intikamnn anszn gelmesinden, her türlü gazabndan sana

snrm. Allah’m! Bölünmekten, iki yüzlülükten, kötü ahlaktan sana

snrm. Allah’m! Açlktan sana snrm. Açlk ne kötü döektir. Ha-

inlikten sana snrm. Hainlik ne kötü arkadatr. Allah’m! Hastalk-

tan, delirmekten, cüzzamdan, kötü hastalklardan sana snrm. Al-

lah’m! Kötü arkadatan ve görünen ve görünmeyen kötülüklerinden

sana snrm. Allah’m! Senin azabndan rzana, cezalandrmandan

balamana snrm. Allah’m! Senden sana snrm. Sana layk öv-

güleri ben sayamam. Sen kendini nasl övmüsen öylesin. Senden baka

ilah yoktur. Senden mafiret dilerim. Allah’m! Rabbimizsin, sana dö-

neriz. Allah’m! Senden neyi ister ve hangi hususta dilekte bulunursam,

onlarm hepsini anne ve babam için de isterim. Bana, aileme, akrabama,

komularma, merhamet eyle, benim beraber olduum Müslümanlara,

beni tanyan veya adm duyan veya beni tanmayan bütün Müslüman-

lara merhamet eyle. Onlarm anne ve babalarna, çocuklarna, kardele-

rine, elerine, airetlerine, yakn akrabalarna merhamet eyle. Erkek-

kadn müminlere, erkek ve kadn Müslümanlara, dirilerine ve ölülerine

merhamet eyle. Benim hakkmda hayr zanda bulunan veya bulunma-
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yanlara merhamet eyle. Allah’m! Sen hayrlar verensin, zararlar uzak-

latransn. Sen her eye kadir olansn.

Allah’m! Ben malm, erefimi ve kanm senin kullarna tasadduk

ettim. Bu hususlarda ne dünyada ne ahirette kendilerinden hiçbir hak

talep etmem. Buna ahit olan ensin. Allah’m! brahim’e ve onun aile-

sine saiât ve selam ettiin üzere ve bereket ihsan ettiin gibi Hz. Mu-

hammed’e ve onun ailesine salât ve selam eyle, Hz. Muhammed’e ve

onun ailesine bereket ihsan eyle. Sen Hamid ve Mecid’sin. Ona vesile

makamn, üstün fazilet ve derece ihsan eyle. Kendisine vadettiin ma-

kam- mahmud’u nasip eyle. Sen verdiin sözden caymazsn. Bizden ve

ümmetinden dolay kendisine hayr ihsan eyle. Kukusuz o tebli etmi,

nasihat etmi, bu hususta bütün gayretini harcam, eksik brakmam-
tr. ‘RabbimI Buray güvenil bir ehir kl, ehlini meyvelerden rziklandr’

614

‘Rabbimiz! Bizden kabul eyle, sen es-Semi' ve el-Alim’sin.’
615

‘Tövbemizi ka-

bul eyle, sen et-Tevvab ve er-Rahim’sin.’
616

‘Rabbimiz! Bizi sana teslim olan-

lar eyle, zürriyetimizden sana teslim olanlar yarat. Bize haccn menasikini

göster.’
617

Rabbimiz! Bize peygamberinin içimizden olan varisini gön-

der, bize senin kitaplarn okusun, bize kitab hikmeti öretsin, bizi tez-

kiye etsin. ‘Seri Aziz ve Hakim’sin ‘Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette

iyilik ver, bizi atein azabndan koru.’
619

‘Rabbimiz! Üzerimize sabr gön-

der, ayaklarmz sabit kl, bize kâfir kavme kar yardm eyle.’
620

‘Rabbi-

miz, bizi bala, dönü sanadr.’
621

‘Rabbimiz! Bize hidayet etikten sonra

kalplerimizi kaydrma, bize kendi katndan rahmet ver, sen Vehhab'sn.’
622

‘Rabbimiz! Bize ve peygamberlerine vadettiklerini ver, bizi kyamet günü

mahzun etme. Sen verdiin sözü bozmazsn.’
622

Rabbimiz! Bize vadettiin

ve senin için kolay olan eyi bize ver. Bize rabbimiz yeter, ne güzel ve-

kildir O.
‘
Rabbimiz! Bunu bâtl olarak yaratmadn. Seni tenzih ederiz, bizi

atein azabndan koru.’
624 ‘

Rabbimiz! Sen birisini atee sokarsan onu hüs-

rana uratm olursun. Zalimlerin bir yardmcs yoktur.’
625 Allah’m! Bizi

onlardan etme. ‘Rabbimiz! Biz imana çarp rabbinize iman edin diyen bir

nidacy duyduk ve iman ettik.’
626 Onu tasdik ettik, duyduk, senin nasip

etmi olduunla kendisine itaat ettik.
1

Rabbimiz

!

Bizim günahlarmza

mafiret eyle, bizim günahlarmz ört, bizi ebrar ile birlikte öldür.’
627

‘Rab-

bimiz! Biz nefislerimize zulmettik, bize mafiret etmez ve merhamet etmez-

sen, hüsrana urayanlardan oîuruz.
>628

‘Rabbimiz! Bize mafiret eyle,

imanda bizi geçmi olan kardelerimizi de bala, kalplerimizde iman

edenlere yönelik kin brakma.’629 Rahmetinle bizi salih kullarnn arama
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sok.
‘
Rabbimiz! Sen bizim velimizsin, bize mafiret eyle, sen mafiret eden-

lerin en hayrlsstrt. Bize bu dünyada iyilik ve ahirette iyilik yaz. Biz sadece

sana yöneldik.**
0
‘Rabbimiz! ndirdiine iman ettik ve tâbi olduk.’ Yani

getirdii vahye iman ederek. ‘Sizi ahitlerle beraber yaz.’
631 ‘Rabbim! Bu

ehri emin belde eyle, beni ve ailemi putlara tapmaktan uzak tut*
32

‘Rab-

bimiz! Namaz klsnlar diye... artk onlarn kalpleri kendilerine yönelsin,

onlar meyvelerden rzklandr, belki ükrederler.**
3

‘Allah’m ! Sen benim

ne gizlediimi neyi açktan yaptm bilirsin. Ne gökte ve ne yerde Allah’a

hiçbir ey gizli kalmaz*34 Hamd Allah’adr.
‘

Rabbim ! Beni namaz klan-

lardan eyle, zürriyetimden gelenleri de...*
35

'Rabbimiz! Duam kabul ey-

le.'
636 ‘

Rabbimiz ! Bana, anne ve babama, müminlere hesap günü mafiret

eyle*
37 Rabbim! Beni küçükken terbiye ettikleri gibi anne ve babama

merhamet eyle.
‘

Rabbim ! Bende zayflk artt, saçlarm beyazlad, rabbim

senin çarna kar da itaatsiz olmadm*35 Rabbim! Beni raz oldukla-

rndan eyle.
‘
Rabbim ! Bana zarar temas etti, sen merhamet edenlerin en

merhametlisisin*
39

‘Senden baka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben za-

limlerden oldum.’
640 ‘

Rabbim! Beni yalnz brakma, sen varislerin en hayr

-

lssn.*
41

‘Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim
'642

‘Rabbim

i

Beni ve anne-babam bala, mümin erkek ve kadnlar da bala, evime

mümin olarak girenleri de bala.*43

Allah’m! Kalplerimizin gemini kendine doru çek, bütün ilerinde

sana revekkiil edenlerden eyle bizi. Senin nezdinde ve ellerinde olan

rahmet bizi kuatsn. Bizi hidayete eren ve hidayete vesile olanlardan

eyle; bizi dalalete düen ve düürenlerden eyleme.

Bu bölüm en veciz ve özet ekilde yazarnn eliyle kitabn sona er-

mesiyle sona ermitir. Bu nüsha elimdeki ikinci nüshadr. Kitabn sonu

olan bölüm ise alt yüz otuz alt senesi, Rebiu’L-evvel aynn yirmi dör-

düncü günü Çaramba sabah erken vakitte tamamlanmtr. Yazar

Muhammed b. Ali b. Muhammed bnü’l-Arabî et-Tai el-Hatemî kendi

hatlyla onu yazmtr. Allah kendisini raz olduu ilere ulatrsn.

Bu nüsha otuz yedi cilttir. Bu nüshada ilk nüshaya göre baz ilave-

ler vardr ki, birinci nüshay olum Muhammed el-Kebir
3

e vakfettim.

Onun annesi Fatma b. Yunus b. YusuPtur -ki Haremeyn’in emiridir-.

Allah kendisini muvaffak eylesin. Ayrca o nüshay onun evladarnâ,

douda, batda, karada ve denizde bütün müminlere vakfettim. Allah

peygamberlerin sonuncusu efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun aile-

sine ve bütün arkadalarna salât ve selam eylesin.
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